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SUNUŞ:

Nasıl ki küreselleşmeyle birlikte, bağımsız dış denetim firmaları ile bağımsız üst -sektör ve piyasa- düzenleyici 
kurumlar önem kazandılarsa; yine uluslararası faaliyet gösteren büyük firmaların merkez ve diğer ülkelerdeki 
iştiraklerinde üst üste yaşanan suistimal skandalları    iç denetim konseptinde de önemli değişimlere yol 
açmıştır. Mevzuat değişiklikleri ve üst düzenleyici kuruluşların yönetmelikleri ile bazı işletmelerde iç denetim 
zorunlu kılınmış; bunun yanı sıra iç denetim faaliyetlerinin organizasyon ve uygulanma çerçeveleri de 
belirlenmiştir.

İç Denetim mesleğinin gelişimine ve uygulamalarına yönelik büyük katkıda bulunan Uluslararası İç Denetçiler 
Enstitüsü’nce yayınlanan Etik Kurallar ve İç Denetim Standartları dünya genelinde 200 civarında üye ülkede 
temel alınmakta ve ya esinlenilmektedir. İç Denetim olgusunun evrimsel dönüşümü içerisinde geldiğimiz 
noktada, risk temelinde işletmeye değer katma hedefiyle yürütülecek bağımsız denetim faaliyetleriyle 
elde edilecek objektif ve tarafsız tespitlerin yapıcı önerilerle sunulmasıyla üst yönetime işletmenin gelişimi 
yönünde destek olma aşamasına gelinmiştir. İç Denetimin hem kurumsal yönetişim sistemiyle bütünleşmesini 
sağlayan hem de ‘korkutucu’ imajından ‘yapıcı’ rolüne dönüşümüne yol açan bu gelişmeler uygulamayı 
gerçekleştirecek iç denetçide aranan mesleki temel kriterleri de uluslararası boyutta standart hale 
getirmektedir.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, iç denetim mesleğinin sadece  kurum içi prosedürler ve ilgili ülke 
mevzuatına dayanarak yapılması imkansız hale gelmiştir. İç denetçinin mesleki gelişimi ve mesleğini yürütmesi 
artık büyük ölçüde uluslararası etkinin altındadır. Çünkü, aynı şekilde küreselleşmenin etki alanında hareket 
eden yerel kanun koyucular da yasama faaliyetlerinde dış düzenlemeleri dikkate almak zorunda kalmışlardır. 
Bu değişim ve mesleki gelişim, iç denetim olgusu ve iç denetçinin uluslararası boyutta göz önüne çıkması ve 
önemli bir değer olarak kabul edilmesine imkan vermiştir.

Dinamo Eğitim&Danışmanlık bünyesinde ülkemizin önde gelen kuruluşları ve çok uluslu şirketlere yönelik 
yürütülen danışmanlık faaliyetleri yanında sürdürdüğümüz eğitim faaliyetleri içerisinde ‘Kurumsal Gelişim’ 
başlığı altında yer alan iç denetim eğitim çalışmalarına esas teşkil eden ‘soru-yanıt’ formatındaki bu e-kılavuz, 
meslekteki yirmi beş yıllık birikimimizin İç Denetçiler Enstitüsü Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi, ilgili 
mevzuatı, TİDE’nin yayınları  ve özellikle  ülkemiz iç denetim uygulamaları süzgecinden geçirilmesi sonucunda 
ortaya çıkmıştır.

Tabii ki, konuyla ilgili okuduğum yüzlerce kitap, makale ve dökümandan da büyük ölçüde yararlandım. 
Doğrudan aktardığım bilgilerin kaynaklarını kılavuz içerisinde ilgili yerlerde belirttim. Bunun dışında atlanılan bir 
kaynak varsa tamamen gözden kaçmıştır. Tüm akademik ve mesleki kuruluş ve uzmanlara da konumuzla ilgili 
bende yarattıkları mesleki zihinsel gelişim için şükranlarımı sunarım.

İç Denetim konusunda veya kılavuz özelindeki hususlarla ilgili bulenth@dinamo.co e-posta adresimden bana 
her zaman ulaşabilirisiniz.

Kılavuzun çalışmalarınızda yararlı olması dileğiyle...

Saygılarımla,
Bülent Hasanefendioğlu
İstanbul, 4 Aralık 2015
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İÇİNDEKİLER:

I. DENETİM KONSEPTİ

1. Denetim Sözcüğü Ne Anlama Gelmektedir?
2. Teknik Anlamda Denetim Kavramı Nasıl Açıklanabilir?
3. İşletmede Denetim Fonksiyonu Ne Anlama Gelir?
4. İşletme Yöneticileri Denetime Neden Önem Vermelidir?
5. Denetim Faaliyeti Aslında Önemi Abartılmış Bir Fonksiyon mudur?
6. Denetim Faaliyetlerinin Başarılı Olmasında Ön Koşul Var mıdır?
7. Denetim Faaliyetlerinin Ana Özellikleri Sizce Nasıl Sıralanabilir?
8. Denetimle Birlikte Kullanılan Fakat Farklı Anlamlar Yüklenen Kavramlar İçin Ne Diyeceksiniz?

II. RİSK BAZLI İÇ DENETİMİN ÇERÇEVESİ

9. İç Denetimin Çağdaş Tanımı ve Misyonu Nedir?
10. İç Denetimi Kim Yapacak? Yoksa Yine Müfettişler😩 mi?
11. İç Denetçi Kimdir? Ne İş Yapar?
12. Peki İç Denetçi Nasıl Bir Denetim Hizmeti Verecek? Yine Çalışanları ‘Korkutmaya’ Devam mı?
13. Suistimaller Artık Soruşturma Konusu Olmayacak mı?
14. İç Denetim – Dış (Bağımsız) Denetim Aslında Kapsam Olarak Aynı İşleri Yapmıyorlar mı!
15. İç Denetim Faaliyetleri Kamu Kuruluşlarında Nasıl Yerine Getirilecek?
16. İç Denetimin Genel Kapsamını Nasıl Çizebiliriz?
17. Risk Odaklı İç Denetim Yaklaşımı Nedir ?
18. İç Denetçiler Enstitüsü’ne Geri Dönersek, İç Denetim Açısından Önemi Nedir?
19. Peki, IIA’nın Standartları Ne İfade Eder?
20. IIA’nın Yayınladığı Etik Kurallar Nelerdir?
21. IIA Tarafından Öngörülen Mesleki Uygulama Çerçevesi Neleri Kapsar?
22. İç Denetim Faaliyetlerinde Temel Alınması Gereken Diğer Mevzuata da Biraz Değinseniz...

III. İÇ DENETİM İŞİNİN NİTELİĞİ

23. Peki, IIA İç Denetim İşinin Niteliğine Yönelik Ne Öngörmüştür?
24. Yönetişim Nedir? 
25. Kurumsal Yönetişim İlkeleri Nelerdir?
26. Kurumsal Yönetişim ile Kurumsallaşma Aynı Kavramlar mıdır? 
27. Yönetişim Sistemi Denetimi için IIA Standartları Nelerdir? Yönetişim Sistemi İç Denetimi Hangi 
Esaslarla Yapılır?
28. Risk Yönetim Sistemi Nedir?
29. IIA’ya Göre Risk Yönetim Sisteminin İç Denetim Çerçevesi Hangi Standartlardan Oluşur?
30. İç Kontrol Sistemi Nedir?
31. İç Kontrol Sistemi Denetimi için IIA Standartları Nelerdir?
32. İç Denetim Sistemi ve İç Kontrol Sistemi Aynı Görevleri mi Yaparlar?
33. İç Kontrol Sistemi Denetlemesi Nasıl Yapılır?
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IV. İÇ DENETİM UYGULAMALARI

34. IIA Mesleki Uygulama Çerçevesine Göre Hangi İç DenetimUygulamaları Yapılmaktadır? 
35. İç Denetim Uygulamalarında Yararlanılan Denetim Teknikleri Nelerdir?
36. İç Denetimde Kanıtların Tespiti Esnasında Hangi Hususlar Temel Alınır?
37. Başarılı Bir İç Denetim Uygulaması Nasıl Yapılır?

V. DENETİM SÜRECİ

38. İç Denetim Süreci Hangi Aşamalardan Oluşur?
39. İç Denetim Planlama Süreci Nedir?
40. İç Denetimin Yürütülmesi Süreci Hakkında Bilgi Verseniz...
41. Raporlama Sürecinde Neler Yapılmalıdır? 
42. Çalışma Kağıtlarında Neler Olmalı, Raporlamada Nelere Dikkat Edilmeli?
43. Raporlamada Yapılan Temel Hatalar Nelerdir? 
44. Başarılı Bir Raporlamanın İncelikleri Nelerdir?
45. Raporun Hazırlanıp Sunulmasıyla Her Şey Bitmekte midir?
46. ç Denetimin Organizasyonu Nasıl Olmalıdır? 
47. İç Denetimin Başarı Ölçütleri Nelerdir?
48. İç Denetimin Yükü Hangi İşletmede Hafif Olur? 

VI. SON İKİ SORU!

49. Son Olarak İç Denetim Literatüründe Son Dönemlerde Popüler Olan Üçlü Savunma Hattı  
Kavramını Açıklar mısınız?
50. IIA’nın Kullandığı Kavramlar Sözlüğünü Aktaracağınızı Belirtmiştiniz...
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I. DENETİM KONSEPTİ

1.  Denetim Sözcüğü Ne Anlama Gelmektedir?

Denetim sözcüğü, Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Türkçe Sözlük’te, ‘denetleme’ sözcüğüyle 
tanımlanmaktadır. Yine aynı sözlükte ‘Denetleme’ ise, ‘bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini 
anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol’ olarak tanımlanmaktadır. 

İngilizce ‘Audit’ sözcüğü ise, The New Grolier Webster Sözlüğünde, Latince ‘audit –duyma, auditus- 
duyum’ kökenlerinden geldiği belirtilmiş ve ‘inceleme’ sözcüğü karşılık olarak verilmiş ve sonrasında aynı 
sözlükte inceleme sözcüğü ise, ‘dikkatli teftiş etme ve gözlemleme, sorgulama’ fiilleri ile tanımlanmıştır.

2.  Teknik Anlamda Denetim Kavramı Nasıl Açıklanabilir?

İşletme üst yönetimi ve işletmenin diğer paydaşları, işletmenin vizyon, misyon, stratejik hedefleri 
çerçevesinde belirlenen amaçlarına ulaşma sürecinde, işletme kültürüne dayanan prosedürler ve işletmenin 
tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yürütülmesi öngörülen tüm operasyonel faaliyetlerin, raporlamaların 
ilgili iç ve dış mevzuata uyumlu olarak ve belirlenen iş süreçlerinin öngördüğü doğrultuda etkili, etkin, 
ekonomik temelde güvenilir, kaliteli ve tutarlı yerine getirilip getirilmediği yönünde bir andaki ‘gerçek resmin’ 
ortaya konulmasına ihtiyaç duyarlar. İşletme yönetiminin en önemli beş fonksiyonundan birisi olan denetim 
(kontrol) de, yetkili bir denetçi tarafından yapılan sistematik inceleme ve araştırmalar sonucunda işletmenin 
faaliyetleri bakımından temel alınan düzenlemelere uyumlu olmayan, işletmenin amaçlarına ulaşmasında 
risk teşkil eden hususların dayanakları ve çözüm önerileriyle birlikte raporlaştırılıp üst yönetime sunulmasıdır.

(Yukarıda kullanılan Etkililik kavramı, işletmenin işlerini en az kaynakla en yarar sağlayan biçimde yapmayı; 
Etkinlik kavramı, yapılacak işin mümkün olan en kısa zamanda en verimli biçimde yerine getirilmesini; 
Ekonomiklik kavramı ise, operasyonların yürütülmesinde sağlanacak yarar ile maliyeti arasında ‘tutumlu, 
ekonomik’ bir denge düzeyi olması şeklinde tanımlanmaktadır.)

Denetimi bir başka açıdan ise, bir gazetecilik deyimi olan 5N1K yardımı ile açıklayabiliriz. 
Yani  denetim, ‘Ne, Nerede, Ne Zaman, Neden, Nasıl Oldu ve Kim’ sorularına yanıt aranarak denetim 
kapsamındaki birim ve/veya birimlerde gerçekleştirilen işlemlerde ‘kim tarafından ne yapıldığı, nerede ve ne 
zaman yapıldığı, nasıl yapıldığına yönelik inceleme ve araştırmalarla işlemlerin iç ve dış mevzuatla uyumlu 
olup olmadığı, işlemlerin risk doğurup doğurmadığı, işlemlerin sonucunda gerçekleşmiş risk varsa riskin şu 
andaki büyüklüğü ve görünmeyen olası boyutlarının nerelere ulaşabileceği ve uygunsuzluk ve/veya hasarın 
nasıl  telafi edilebileceğine yönelik tespit ve önerilerde bulunulur.

Kısacası, denetim öngörülen iç ve dış mevzuatı temel alan, işin icrasında kullanılan tekniklerle donanan 
denetçinin mesleki deneyim ve yetkinlikle paralel kalitede ‘çektiği resim’ ile adeta bir fotoğrafçılık sanatına 
benzer...

3.  İşletmede Denetim Fonksiyonu Ne Anlama Gelir?

Bir işletmede denetim fonksiyonu, şirketin misyonunu ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla 
yürütülen süreçlerin ilgili dış mevzuat ve şirket kültürünü içeren düzenlemelerle uyumlu olup olmadığı, üst 
yönetimin risk iştahıyla fiili durum ilişkisinin tesbiti, işlemlerdeki (süreçlerdeki) eksiklikler, noksanlıklar, hatalar 
ve potansiyel riskler açısından incelenmesi ile tespit edilen sorunlarla ilgili gereken önlemlerin alınması 
yönünde kanaatler belirtmesi açılarından çağdaş işletme yönetimlerinde önemli bir yönetim enstrümanı 
(araç) olarak yer alır. 
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İşletme genelinde sistematik, periyodik ve objektif olarak gerçekleştirilecek -gerçek durumu saptayarak 
üst yönetime güvence vermeye dayanan- iç ve dış denetimler hissedarlar, yönetim, çalışanlar ve diğer 
paydaşlar nezdinde de kurumsal itibarın arttırılmasına katkıda bulunurlar. 

Sonuç olarak bir işletmede denetim fonksiyonu, işletme faaliyetlerinin etkili, etkin, ekonomik ve güvenli 
yürütülmesinin gözetimi (kontrolü) için üst yönetimce devreye sokulan iç kontrol mekanizmalarının en temel 
unsurlarından birisidir.

4.  İşletme Yöneticileri Denetime Neden Önem Vermelidir?

Çağdaş tanımlara göre bir işletmenin yönetimi; planlama, organizasyon (örgütleme), sevk ve idare 
(yönetme), koordinasyon (eşgüdüm) ve denetim (kontrol) fonksiyonlarından oluşur. Bu çerçevede, denetim 
süreci etkin  ve sağlıklı yönetim faaliyetlerinin olmazsa olmazlarındandır.

İşletmelerin öngörülen vizyon ve misyonları ile kısa, orta ve uzun dönemli bütçe ve stratejik plan 
hedeflerine ulaşabilmeleri bakımından yönetim faaliyetlerinin etkili, etkin, ekonomik ve güvenli yürütülmesi 
gerekmektedir. Bir işletmenin yönetim ve operasyonel kalitesini belirleyen kurumsal yönetişim, risk yönetimi 
ve iç kontrol sistemlerinin işletme hedeflerinin gerçekleştirilmesine uygun düzeyde işleyişte bulunmaları 
yönetimin başarıya ulaşmasının ön koşuludur. Bu nedenle, belirtilen sistemlerin güvenli ve öngörülen 
düzeyde işleyişlerinden  üst yönetimin haberdar olması, aksayan ve risk oluşturan süreçler için gereken 
önlemleri zamanında alabilmesi amacıyla sağlıklı ve etkin denetim için gereken koşulları sağlaması ve 
desteklemesi gerekmektedir. 

Sonuçta çağdaş işletmelerde üst yönetimin esas fonksiyonu yani görev ve sorumlulukları, yönetimini 
üstlendikleri işletmeyi kurumsal yönetişim ilkeleri ve işletmenin vizyon ve misyonu çerçevesinde etik 
kurallara bağlı ve basiretli davranarak planladıkları amaçlara ulaştırmak olduğuna göre,

• organizasyon, sevk ve idare ile koordinasyon fonksiyonlarının etkili yerine getirilmesinde, 
• işe yönelik teknik kapasite ve becerilerini en üst düzeyde sergileyebilmelerinde, 
• işletme misyon ve hedeflerine risklerin minimize edilerek en kısa sürede ve en ekonomik şekilde 

ulaşılabilmesinde,
• kurumsal yönetişim kalitesinin sağlanmasında ilgili paydaşlara güven verilmesi bakımından, işletme 

içerisinde tüm faaliyetlere yönelik güvence içeren iç denetim ile işletmece üretilen ve yayınlanan 
finansal tabloların gerçekliğinin teyidine yönelik dış denetimi sağlayan etkili ve caydırıcı bir denetim 
faaliyetine adeta mahkum oldukları aşikardır.

5.  Denetim Faaliyeti Aslında Önemi Abartılmış Bir Fonksiyon mudur?

Bir önceki sorunun yanıtında da belirttiğimiz üzere, işletmede kaynakların yerinde ve verimli kullanılıp 
kullanılmadığı, işlemlerin iç ve dış mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediği, faaliyetleri gerçekleştirirken hangi 
risklere maruz kaldığı, işletmede suistimal olup olmadığı, paydaşlar açısından işletmenin gerçek durumunun 
ne düzeyde olduğuna dair objektif verileri içeren bilgilere ihtiyaç vardır. Bu açıdan bakıldığında denetim 
faaliyeti önemi abartılması bir yana hayati bir öneme sahiptir. 
Zaten, işletmenin etkili yönetiminde denetime ihtiyaç olduğunu belirtmiştik. Bu zorunluluğun kökenlerine 
inersek:

• Yöneticiler her işi kendileri yapmayacaklarına göre görev tanımları belirleyip organizasyonda aşağıya 
doğru yetki devirleri yapmaktadır.

• Denetçi, aynı zamanda kariyer perspektifinde -yöneticilik kapasitesine ve performansına paralel- 
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doğal üst yönetim adayıdır. Bu nedenle, bağımsız ve objektif olarak vereceği güvence 
hizmetine ek olarak sunacağı yapıcı öneriler en başta üst yönetimin işine yaramaktadır.

• İşletmelerde denetim organizasyonları hem maliyetlerini fazlasıyla çıkarmakta hem de 
suistimallerin ortaya çıkarılmasında en etkili enstrüman olarak yer almanın yanı sıra, varlığıyla 
suistimalin önlenmesinde caydırıcı etki yapmaktadırlar.

6. Denetim Faaliyetlerinin Başarılı Olmasında Ön Koşul Var mıdır?
Ön koşuşları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

• Öncelikle ortada bir işletmenin ve bu işletmede de yönetim faaliyeti ve ilgili paydaşların 
bulunması gereklidir. 

• Yönetim ve ilgili paydaşlarca denetimin talep edilmesi de ikinci ön koşuldur. 
• Kurumun üst yönetiminin, belirlenen hedeflere ulaşmak için işlerin iç ve dış mevzuata uygun, 

etkin, etkili, ekonomik yürütülmesine yönelik ve ayrıca karşı karşıya kalınabilecek riskleri 
dikkatlice değerlendirebilecek bir irade içerisinde olması gerekmektedir. 

• Denetimin hem caydırıcılık fonksiyonunu yerine getirmesi hem de kararlılıkla başarıya 
ulaşabilmesi için, yani işletme içerisinde üst düzey bir denetim atmosferinden söz 
edebilmek için, üst yönetimin denetim faaliyetlerini desteklemesi ve raporlarda tespit edilen 
olumsuzlukların belirli bir takvim içerisinde düzeltilmesi yönünde takipçi olması ve ayrıca 
raporlarda belirtilen yapıcı önerileri dikkate alması, en azından bir kısmını uygulaması gerekir. 

7.  Denetim Faaliyetlerinin Ana Özellikleri Sizce Nasıl Sıralanabilir?

1) Denetim, uzman denetçi eliyle tarafsızca yürütülür: Denetimi yürütecek uzmanın teknik eğitiminin 
üst düzeyde olması, mesleğinde yetkin olması, gözlem kabiliyeti gelişmiş, sezgileri güçlü, tarafsız 
ve objektif bir bakış açısına sahip olması gerekir.

2) Denetim, Etik Kurallara bağlı yürütülür: İşletmenin ve ayrıca uluslararası organizasyonların 
belirledikleri temel etik kurallara uyum denetim faaliyetinin meşruiyeti açısından da  önemlidir.

3) Denetim faaliyetleri, ilgili mevzuat ve uygulamalara dayanır: Denetim esnasında, kurum içi, ulusal 
ve uluslararası mevzuat, standartlar, prosedürler yani önceden belirlenmiş ve denetime referans 
olacak kriterler referans olarak alınır.

4) Denetim, sistemli ve bir disiplin çerçevesinde objektif ve bağımsız olarak yürütülür: Denetim 
faaliyetlerinin etkinliği için sistemli ve disiplinli bir şekilde ve güvence verebilmesi için bağımsız ve 
objektif olarak yürütülmesi gerekir.

5) Denetim, yönetim için bir güvencedir: Denetim, işletmenin iş süreçlerinin etkili, ekonomik, güvenli 
ve etkin yürütülüp yürütülmediğine ilişkin güvence hizmeti sunar.

6) Denetim bir süreçtir: Denetimin kendisi, gözlem, iletişim, inceleme, araştırmalara ve tespitlere 
dayanan süreçlerden oluşur. Denetim süreci denilince ise, planlama, denetimin icrası, raporlama 
ve sonuçların takibini içeren aşamalardan oluşur.

7) Denetim dönemseldir: Denetim faaliyetlerinin kapsayacağı dönem (ay, yıl olarak) ve başlangıç-
bitiş tarihleri önceden belirlenir. 

8) Denetim, denetim plan ve  programlarına uygun yapılmalıdır: Denetim, prensip itibariyle önceden 
belirlenen plan ve programlara uygun yapılır. Zaman zaman üst yönetimce gerek duyulduğu 
takdirde veya suistimal ihtimallerinde belirsiz tarihte aniden de yapılabilir.
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9) Denetim alanı sınırlıdır: Denetimin, işletmenin genelinde mi, iştiraklerde mi, spesifik birim ve ilişkili 
birimlerde mi olacağı önceden belirlenir.

10) Denetim icra edileni inceler: İşletmenin faaliyetleri ile ilgili olan denetim kapsamındaki tüm icraatlar 
denetlenir. 

11) Denetim kanıtlara dayanır: Denetim esnasında yapılan inceleme ve araştırmalarda  tespit edilen ve 
değerlendirmeler sonucu rapor konusu edilecek hususlar mutlaka objektif kanıtlara dayandırılmalıdır.

12) Denetim bir kayıt faaliyetidir: Denetim esnasında yapılan gözlemlerin sonuçları, görüşmelere ilişkin bilgiler, 
uygulamalar, elde edilen bilgi ve kanıtlar, değerlendirmeler mutlaka kayıt altına alınmalıdır.

13) Denetim hizmeti talep üzerine verilir: İlgili taraflara örnek olarak, ilgili devlet kuruluşları, üst düzenleme 
kurumları (SPK, BDDK vb.) işletme yöneticileri, ortaklar, çalışanlar, mevcut ve potansiyel sermaye piyasası 
yatırımcıları ve kredi verenler sayılabilir.

14) Denetim bir görüş oluşturur: Denetleme faaliyetleri esnasında ulaşılan kanıtların değerlendirilmesi sonucu 
bir görüş ortaya konulur.

15) Denetim sonuçları bir rapora bağlanır: Denetim süreci sonunda elde edilen bilgi ve kanıtlar bir 
değerlendirme yapılarak rapor halinde yazılır, imzalanır ve ekleriyle birlikte görevlendiren merciye sunulur. 

16) Denetim sonuçlarının takibi gerekir: Gerçekleştirilen denetimde tespit edilen olumsuzluklar ile yapılan 
önerilerin havada kalmaması için raporun sunumundan sonra üst yönetimin alacağı kararlarla tespit edilen 
olumsuzlukların giderilmesi  ve takibi gerekir.

17) Denetim, danışmanlık hizmetini de kapsar: Denetçi, talep üzerine icrai bir görevde bulunmaksızın belli bir 
konuda inceleme yaparak danışmanlık raporu hazırlayabilir.

18) Denetim, soruşturma hizmetini kapsar: Soruşturma konusunda yetkin bir denetçi tarafından yürütülmek 
kaydıyla adli aşamaya kadar sürebilecek biçimde suistimal soruşturması yapılabilir.

8.  Denetimle Birlikte Kullanılan Fakat Farklı Anlamlar Yüklenen Kavramlar İçin Ne Diyeceksiniz?

Denetim Kavramı, temel ve kök bir kavramdır. Yaygın olarak kullanılmakta olan kontrol, teftiş, murakabe 
ve benzeri sözcükler ile denetim sözcüğü arasında literatürde yapılan karşılaştırmalarda ve farklı dillerdeki 
sözlükler incelendiğinde anlam karışıklığı gözlense de denetim kavramının günümüzdeki kullanımının diğer 
sözcüklerle temelde farklılığı olmadığı görüşündeyiz.      

Literatür ve uygulamada biraz da farklı dillerden alınıp Türkçeleştirilen kavramların tam anlamı vermeyen 
sözcük haline getirilmesi ve bir şekilde sözcüğün kullanımının yaygınlık kazanması nedenleriyle bu duruma 
düşmekteyiz. Örneğin, denetimin en çok karıştırıldığı kontrol kavramı için bazı kitaplarda ‘işlem ve kayıtların 
yapıldığı sırada uygulanır, işletmenin organizasyonuna bağlı olarak ve işletme içinde cereyan eder, işletmenin 
işlem ve kayıtlarında düzen ve güvenirlilik sağlar’ denmektedir. Aslında, sözcük burada denetleme anlamında 
değil de iç kontrol mekanizması kapsamında  kullanılmaktadır. İç kontrol de yönetimin denetim fonksiyonu 
içerisinde yer alan bir mekanizmadır.  Yani elma ile armut karşılaştırılmaktadır. Tüm bu kavramlar işletmelerde 
yapılan faaliyetlerin işlem gerçekleşmeden, gerçekleşirken veya gerçekleştikten sonra kontrolünün 
(denetiminin) gerekliliğinden ortaya çıkmıştır. Önemli olan da budur... 

Sonuç olarak, denetim kavramı, tüm bu kavramları kavrayan bir şemsiyedir.
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II. RİSK BAZLI İÇ DENETİMİN ÇERÇEVESİ

9.  İç Denetimin Çağdaş Tanımı ve Misyonu Nedir?

Denetim kavramını derinlemesine kavramak çok önemli; nedeni ise, iç denetim konusunda artık tüm iç 
denetim dünyası birkaç kurumun düzenlemeleri ve yönlendirmelerinin etkisi altındadır.  Bu durumun denetim 
ve denetçiye mesleğin icrası bakımından standardizasyon ve yeniliklerin adaptasyonu konularında çok büyük 
yararı olmasına karşın zihinsel anlamda ‘bıçakları bilemek’ için yine de akademik literatürü de yakından takip 
etmek gerekir.

Yukarıdaki bölümlerde bahsettiğim uluslararası kurumlardan en önemlisi, merkezi ABD’de olup, dünya 
genelinde 200’e yakın ülkede örgütlenmiş ve yayınladığı iç denetimin misyonu, standartları ve etik kuralları 
adeta mesleğin anayasası haline gelmiş kısacası IIA (Institute of Internal Auditors), yaygın Türkçe açılımı ise İç 
Denetçiler Enstitüsü’dür. Aslında önüne Uluslararası sözcüğünü koymanın hiç mahzuru yok! 

Yeri gelmişken ülkemizdeki, iki önemli mesleki kuruluşu da belirtmeden geçmeyelim.      IIA’nın Türkiye 
temsilcisi TİDE (Türkiye İç Denetim Enstitüsü)’dir. TİDE, ülkemizde mesleğin ve itibarının gelişiminde çok 
önemli çalışmalar yapmaktadır. Suistimaller konusunda ise ülkemizde, uluslararası çatı örgütü ACFE 
(Sertifikalı Suistimal İncelemecileri Birliği)’nin temsilcisi olan USİUD (Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları 
Derneği) suistimal konusunda özellikle farkındalık yaratmada yararlı ve etkin çalışmalar yapmaktadır.

İç denetimin son yıllarda önem kazanmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi, suistimallerin ortaya 
çıkarılmasında dış denetimin - amaç ve kapsamından dolayı - etkisiz kaldığı gerçeğidir. Nitekim, uluslararası 
bankalar ve dev şirketlerin merkezlerinde yaşanan, iflaslara neden olan suistimallere karşın sözkonusu 
şirketlerin başka ülkelerdeki bazı iştiraklerinde iç denetimin etkililiğinden dolayı herhangi bir sorunun 
yaşanmaması iç denetim faaliyetlerine büyük prestij kazandırmıştır. 

İç Denetimin tanımına geçersek...

İç Denetim düzenlemelerinin dünya genelinde ‘patronu’ olan ve iç denetçinin mesleki anlamda uluslararası 
pasaportu olan CIA sertifikasını akredite eden  İç Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA) yayınladığı en güncel ve 
doyurucu tanıma göre: ‘İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını 
güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol 
ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir 
yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.’

Türkiye olarak Avrupa Birliği üyeliğinde uzunca ve ucu açık bir yolumuz olsa da, Avrupa.          İç Denetim 
Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA)’nun tanımı da – işbirliği içerisinde oldukları IIA’dan da esinlenilerek - 
oluşturulmuş güzel bir tanımdır: iç denetim, içsel sınırlamalara veya coğrafi kısıtlamalara bakmaksızın bir 
kurumun bütün faaliyetlerini kapsar. Bununla beraber yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin 
kurumun karşı karşıya olduğu bütün risklerin belirlenmesi, tanımlanması ve giderilmesi konusundaki 
yeterliliğini ve etkililiğini de kapsar. Böylece, esas olarak geçmiş finansal verileri değerlendirmek üzerine 
odaklanan dış denetimin tersine, iç denetimin kapsamı, operasyonların etkililiği, yönetim bilgi sistemleri ile 
etik ve sosyal süreçlerin devamlı olarak detaylı bir biçimde incelenmesini içermektedir.

İç Denetimin misyonu ise...

IIA’nın dünya genelindeki paydaşlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda uluslararası boyutta mesleki çerçeveyi 
çizen IPPF (International Professional Practices Framework- Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi) ilk 
olarak 1 0cak 2009 tarihinde devreye girmiştir. 2013 yılından 2015 yılına kadar süren ve çerçeve üzerinde 
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yapılan yeni çalışmalar sonucunda iç denetimin misyonu; ‘Risk bazlı, objektif güvence sağlayarak ve 
tavsiye ile öngörülerle organizasyonel değeri korumak ve geliştirmektir’ olarak belirlenmiştir.

10. İç Denetimi Kim Yapacak? Yoksa Yine Müfettişler mi?

İç denetimi, İç Denetçiler, Müfettişler ve artık ne isim verirseniz verin işletme içerisinde denetim 
yapabilecek düzeyde etik değerlere ve mesleki yetkinliğe sahip, ilgili mevzuata hakim ve işletme üst 
yönetimince tam yetkiyle donanmış ‘uzmanlar’ yapacak!

11.  İç Denetçi Kimdir? Ne İş Yapar?

İç denetçi, dürüst, gizliliğe özen gösteren, gereken mesleki bilgi ve deneyime sahip olan, denetim 
faaliyetlerinde ilgili mevzuata hakim, öngörülen standart ve mevzuatı esas alan ve mesleki etik ilkelere 
bağlı kalarak kurum içerisinde denetim faaliyetini bağımsız ve objektif olarak yürüten denetim uzmanıdır. 
Sonuç olarak, gerçekleştirdiği risk odaklı denetim faaliyeti ile işletme yönetimine güvence hizmeti ve 
incelemeleri sonucunda sunduğu önerilerle de danışmanlık hizmeti veren uzman kişidir. Bu faaliyetleri ile 
işletmenin gelişimine değer katar ve kurumsal değerinin korunması ile işletmenin gelişimine de katkıda 
bulunur.

IIA (İç Denetçiler Enstitüsü), İç Denetçinin faaliyetlerindeki mesleki uygulamaları için aşağıda belirtilen 
ilkeleri belirlemiştir:

• Dürüst ve faziletli davranır.
• Yetkinlik ve profesyonel özen sergiler.
• Objektiftir ve etki altında kalmaz (bağımsızdır).
• Kurumun stratejileri, hedefleri ve riskleri ile uyumludur.
• Uygun olarak konumlandırılmıştır ve yeterli kaynağa sahiptir.
• Kalite ve sürekli gelişimi esas alır.
• Etkili bir şekilde iletişim kurar.
• Risk-bazlı güvence sağlar.
• İçgörülü, proaktif ve gelecek odaklıdır.
• Kurumsal gelişimi teşvik eder.

Her iç denetçi, ilgili sertifikalara (örneğin CIA, CFE) sahip olmak zorunda değildir. Fakat mesleki yükselme 
açısından (zaman zaman zorunlu olarak) ve dünyanın her bir köşesinde mesleğini icra edebilmek için 
sertifika sahibi olmak çok önemlidir. Kendinizi mesleki bakımdan çeşitli yollarla ispatlamadan önce bir 
basamak atlanmış olur.

12. Peki İç Denetçi Nasıl Bir Denetim Hizmeti Verecek? Yine Çalışanları ‘Korkutmaya’ Devam mı?

Korkutma, biraz sosyo-kültürel atmosfere biraz da kişiye dayalı davranış tarzıdır. Artık çağdaş 
işletmelerde her çalışan birbirinin uzmanlığına daha fazla saygı göstermektedir. İç Denetçi de, sunduğu 
güvence ve danışmanlık hizmetleriyle çalıştığı işletmeye değer katarak gelişimine katkıda bulunma 
amacındadır. Ama, yine de bu biraz arabanızı sürerken bir trafik polisi görmeye benzer: acaba bir sorun 
çıkar mı? Yani, eskisi kadar olmasa da tedirginlik devam edecektir. Kültürel atmosfer değişse de, bu 
psikoloji işin doğasında var!..

Nasıl bir hizmet verileceğine gelirsek, dayanak aldığımız İç Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA) yayınladığı 
mesleki standartlara göre, İç Denetçi iki temel fonksiyonu yerine getirmek için mesai harcayacaktır:
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1) Güvence hizmetleri, iç denetçinin, bir kurum, faaliyet, fonksiyon, süreç, sistem veya bir 
başka unsur hakkında bağımsız görüş veya kanaat sunabilmek için, eldeki delilleri objektif bir 
şekilde değerlendirmesini içerir. Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı iç denetçi tarafından 
belirlenir. Güvence hizmetlerinin, genellikle, üç tarafı vardır: (1) bir kurum, faaliyet, fonksiyon, 
süreç, sistem veya bir başka unsurun doğrudan içinde olan kişi veya grup (süreç sahibi), (2) 
Değerlendirmeyi yapan kişi veya grup (iç denetçi), (3) Değerlendirmeyi kullanan kişi veya grup 
(kullanıcı).

2) Danışmanlık hizmetleri, tabiatı gereği tavsiye niteliğinde olup genellikle nitelik ve kapsamı 
da belirtilerek özel talep üzerine gerçekleştirilir. Danışmanlık hizmetlerinin genellikle iki tarafı 
vardır: (1) Tavsiye veren kişi veya grup (iç denetçi), (2) Tavsiye talep eden ve alan kişi veya 
grup (görevi talep eden). İç denetçi danışmanlık hizmeti verirken, objektifliğini muhafaza 
etmeli ve idari sorumluluk almamalıdır.

Bu görevlerini hedeflenen düzeyde gerçekleştirmesiyle iç denetim, çalıştığı işletmeye kurumsal 
yönetişim ilkelerinin kurum içerisinde yerleşmesi ve bu çerçevede işletmenin paydaşları nezdinde 
itibarının artması yönünde de katkıda bulunur.

13. Suistimaller Artık Soruşturma Konusu Olmayacak mı?

Olmaz olur mu!
İş hayatı var olduğu müddetçe suistimaller de olacaktır.
Suistimaller var oldukça da aydınlatılmaları için inceleme ve soruşturmalara ihtiyaç duyacağız. 
Soruşturmalar, ya İç Denetçi tarafından, ya büyük kurumlarda ayrı oluşturulan birimlerce ya da 
dışarıdan hizmet verecek ‘işinin ehli’ uzmanlarca yapılacaktır.

14. İç Denetim – Dış (Bağımsız) Denetim Aslında Kapsam Olarak Aynı İşleri Yapmıyorlar mı!

Farklılıkları belirtelim, siz karar verin!

1) İlgili Taraflarda Farklılık: İşletmenin işleyişi açısından denetim görevinde bulunan iç denetim, 
üst yönetim ve paydaşlar; dış denetim ise, güvenilir finansal bilgiye ihtiyaç duyan ilgili tüm 
üçüncü kişilerin talepleri üzerine yapılır. 

2) Kapsam Bakımından Farklılık: İç denetim, IIA standartları gereği işletmenin tüm faaliyetlerini 
kapsayacak çerçevede, yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkiliği, uyumluluğu 
ve verimliliğine yönelik makul güvence sunarken;  dış denetim ise, üretilen finansal sistem 
verilerinin doğru ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence sunar.

3) Bağımsızlık Düzeyi Farklılığı: İç denetçi, IIA standartları gereğince bağımsız olması 
öngörülürken bir yandan da yönetim kurulunun - zaman zaman da bağımsızlık prensibine 
aykırı olarak bağlı olarak görev yaptıkları icradan sorumlu üst yöneticinin-işletmeye yönelik 
belirledikleri istek ve ihtiyaçlara uygun davranmak zorunda kalabilir; dış denetçi ise, doğası 
gereği işletme dışındandır ve tam bağımsızdır. 

4) Temel Alınan Referanslar Yönünden Farklılık: İç denetim, İç Denetçiler Enstitüsü 
standartlarını temel alırken; dış denetim ise, Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları 
temelinde uygulanır.

5) Odak Farklılığı: İç denetim, tamamen risk bazlı olarak işletme faaliyetlerine etki eden her tür 
hatanın belirlenmesi ve giderilmesi yönüyle ilgiliyken, fonksiyonu itibariyle kısmen risk odaklı 
olan dış denetim yapılan hataların finansal tablolar üzerinde etki yapıp yapmadığına odaklanır.
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15. İç Denetim Faaliyetleri Kamu Kuruluşlarında Nasıl Yerine Getirilecek?

Kamu işletmelerinde gerçekleştirilecek iç denetimlerin çerçevesi, IIA düzenlemelerinden de 
etkilenen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla düzenlenmiştir. Buna göre, kamu iç 
denetçisinin görevleri aşağıdaki şekilde sayılmaktadır:

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek,
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde 

bulunmak,
c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, 

kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu 
izlemek ve değerlendirmek,

e) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde 
bulunmak,

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,
g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma 

rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

16. İç Denetimin Genel Kapsamını Nasıl Çizebiliriz?

İç denetim, uluslararası meslek kurumları, yasal ve düzenleyici mevzuat ile işletme üst yönetiminin 
talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda birçok alanı kapsayabilir:

• Kurumsal Yönetişim Sistemi
• İç Kontrol Mekanizması
• Risk Yönetimi Sistemi
• Operasyonel Sistem
• İş Süreçleri
• Bilgi İşlem Sistemi
• Şirket Aktifleri
• Finansal Raporlamalar
• Üst Yönetim Raporlamaları
• Muhasebe, Finans, İdari İşler, Pazarlama, Satış, Satınalma, Depo, İnsan Kaynakları, Üretim, 

Kalite Kontrol vb. birim denetimleri
• Suistimaller
• Mevzuata, iç-dış düzenlemelere, standartlara, sözleşmelere uyumluluk

17. Risk Odaklı İç Denetim Yaklaşımı Nedir ?

Çağdaş iç denetim tamamen risk odaklıdır. Risk kavramını ilgi soruların yanıtlarında temel hatlarıyla 
bulacaksınız. İşletmelerde yürütülen risk odaklı iç denetim yaklaşımının temelinde, işletmelerin 
amaçlarına ulaşmak için gerçekleştirdikleri faaliyetler esnasında öngörülen risk iştahlarının üzerinde 
karşı karşıya kalınan veya kalınabilecek  risklerin tespit edilmesi ve önlem alınması vardır.  

İşletme üst yönetimince oluşturulan ve organize edilen kontrol mekanizmaları (yani yönetişim 
sistemi, iç kontrol sistemi, risk yönetim sistemi, iç denetim, dış denetimden oluşan mekanizmalar), 
topyekün olarak işletmenin karşı karşıya kaldıkları belirsizlik (risk) düzeylerini önleyici tedbirleri içeren 
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iş süreçlerinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek risklerin tespiti (gerekirse anında müdahelesi), işletmenin 
operasyonel sisteminin etkin, etkili ve ekonomik ve ilgili mevzuatlarla uyumlu çalışıp çalışmadığı, ürettiği 
raporların doğruluk ve gerçeklik analizleri, iç sistemlerin güvenilirlik düzeylerinin ve mevcut zayıflıklarının 
tespitleriyle işletmenin potansiyel risklerine karşı mücadele ederek yönetime işletmenin gelişimi ve amaçlara 
ulaşması yönlerinde katkıda bulunurlar.

İç denetim de bu mücadelede bir emniyet supabı olarak en hayati rollerden birini üstlenir.

Son olarak belirtmek gerekir ki, iç denetim faaliyetlerinde  ‘Suistimalleri önleme ve caydırıcılık’  da 
sözkonusu riskler kapsamında artan bir önem kazanmaya başlamıştır.

18. İç Denetçiler Enstitüsü’ne Geri Dönersek, İç Denetim Açısından Önemi Nedir?

Daha önce de, ilgili yerlerde belirttiğimiz üzere; dünya genelinde hemen hemen her ülkede örgütlenen (IIA) 
İç Denetçiler Enstitüsü, iç denetimin misyonunu, tanımını, iç denetim mesleğini yerine getirirken mutlaka 
uyulması gereken Zorunlu Rehber (Standartlar ve Etik Kurallar) ile yol gösterici nitelikteki Zorunlu Olmayan 
Rehberi içeren IPPF (International Professional Practices Framework- Uluslararası Mesleki Uygulamalar 
Çerçevesi)’ni belirlemekte, gelişmelere göre güncellemekte ve yayınlamaktadır. Yani, iç denetim mesleğinin 
uygulanmasında, gelişiminde ve itibarının artmasında en büyük etkendir.

Yanıt kısa oldu ama yeni sorular için güzel bir pas oldu!

19. Peki, IIA’nın Standartları Ne İfade Eder?

IIA’nın yayınladığı Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’ndeki (IPPF) Zorunlu Rehberde yer alan 
Uluslararası İç Denetim Standartları, ilke odaklıdır ve iç denetimin uygulanmasına yönelik standartları 
belirleyen bir çerçevedir. (Gereklilikleri hemen bu yanıtta, standartları ise ilgili konu geldikçe IIA orijinal 
metniyle aktarmayı daha uygun gördük.)
IIA Standartlarının zorunlu gereklilikleri şunlardır: 

i. İç denetimin mesleki uygulanması ve uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesine dair temel 
gereklilikler. Gereklilikler, kurumsal ve kişisel seviyede uluslararası geçerliliğe sahiptir.

ii. Kullanılan terim ve kavramları açıklayan yorum metinleri (Yorumlar). Standartları doğru şekilde 
anlamak ve uygulamak için hem standartları ifade eden cümlelerin hem de yorumların dikkate 
alınması gerekir. Standartlarda, (50. Sorunun yanıtının içerisinde yer verdiğimiz) Terimler Sözlüğünde  
özel anlamları açıklanan terimler de kullanılmaktadır.

20. IIA’nın Yayınladığı Etik Kurallar Nelerdir?

IIA’nın web sitesinde Türkçe olarak da yayınlanan Etik Kuralların temel amacı iç denetim mesleğinin icrası 
esnasında iç denetçinin içselleştirmesi gereken etik kültürünün standartlarını ortaya koymaktır..  

IIA’ya göre, Etik Kurallar, iç denetim yapılırken uyulması gereken İlkeler ile iç denetçinin sahip olması 
gereken Davranış Kurallarını (Dürüstlük, Objektiflik, Gizlilik ve Yetkinlik) düzenler.

IIA Etik Kurallarına göre İç Denetçilerce mesleklerinde uygulanması ve desteklenmesi beklenen ilkelerin 
çerçevesi aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
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• İç denetçilerin dürüstlüğü, güven oluşturur ve böylece verdikleri hükümlere itimat edilmesine yönelik bir 
zemin sağlar.

• İç denetçiler, inceledikleri süreç veya faaliyet ile ilgili bilgiyi toplarken, değerlendirirken ve raporlarken en 
üst seviyede mesleki objektiflik sergiler. 

• İç denetçiler ilgili tüm şartların değerlendirmesini dengeli bir şekilde yapar ve bir yargıya varırken 
kendilerinin veya diğerlerinin menfaatlerinden çok etkilenmez.

• İç denetçiler, elde ettikleri bilginin sahipliğine ve değerine saygı gösterir; hukuki ve mesleki bir 
mecburiyet olmadığı sürece de gerekli yetkiyi almaksızın bilgiyi açıklamaz.

• Yetkinlik (Ehil Olma): İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gereken bilgi, beceri ve 
tecrübeyi ortaya koyar.

21. İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) Tarafından Kabul Edilen Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi 
Neleri Kapsar?

IIA, uluslararası üye dernekler ve paydaşların katılımıyla ilk olarak 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe 
koyduğu ve en son Temmuz 2015’de güncellediği IPPF (Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi)’ni 
dinamik bir süreçte yenileyerek sürekli değişen ekonomik ortamda İç Denetim mesleğinin etkin ve itibarlı 
sürdürülebilirliğine hayati katkıda bulunmaktadır.

IIA’nın Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesini bir çember olarak hayal edersek; çemberin dış 
halkası İç Denetimin Misyonudur. Çemberin içerisinde ise, üst yarısında Ana Prensipler, İç Denetimin 
Tanımı, Uluslararası Standartlar ve Etik Kuralları içeren Uyulması Zorunlu Rehber varken; alt yarısında ise, 
Uygulama ve Tamamlayıcı Rehberleri içeren Uyulması Zorunlu Olmayan (Yol Gösterici Mahiyette) Rehber 
vardır.

IIA’nın IPPF (Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi)’ni bizim çalışmamızda aşağıdaki soru yanıtlarında 
bulabilirsiniz:

• İç Denetimin Misyonu (9. Sorunun yanıtında).
• İç Denetimin Ana Prensipleri (11. Sorunun yanıtında).
• İç Denetimin Tanımı (9. Sorunun yanıtında).
• Etik Kurallar (20. Soru yanıtında).
• Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları (kısaca Uluslararası İç Denetim Standartları veya 

Standartlar) (19. Soru yanıtında genel olarak değinilmiş ve ayrıca yeri geldikçe ilgili yanıtlarda orijinal 
metine yer verilmiştir).

• Uygulama ve Tamamlayıcı Rehberler (Uygulama önerilerine ilgili soru yanıtlarında bazen atıfta bulunarak 
bazen de doğrudan yer verilmiştir).

22. İç Denetim Faaliyetlerinde Temel Alınması Gereken Diğer Mevzuata da Biraz Değinseniz...

İç denetim faaliyetleri yerine getirilirken, incelenen işlemlerin, uluslararası mevzuat düzenlemelerine, ülke 
bazında yasa, yönetmelik ve tebliğlerine uygunluğu, sektörel üst düzenleyici kurumların regülasyonlarına 
uygunluğu ve son olarak da işletme içi kültür ve prosedürlere uygunluğu temel alınır. 

İç denetim yapılırken, Birleşmiş Milletler düzenlemelerinden, Avrupa Birliği ilgili mevzuatına; uluslararası 
tahkim düzenlemelerinden, ülkemizdeki BDDK, SPK vb. üst kurulların yayınladıkları yönetmeliklere; T.C. 
Anayasa’sından, Türk Ticaret Yasası’na, Borçlar Kanunu’ndan İcra-İflas ve Ceza Kanunlarına ve son olarak 
kurum içi prosedürleri içine alan geniş bir mevzuat esas alınır.
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III. İÇ DENETİM İŞİNİN NİTELİĞİ

23.  Peki, İç Denetçiler Enstitüsü İç Denetim İşinin Niteliğine Yönelik Ne Öngörmüştür?

Konu IIA standartlarında 2100 – İşin Niteliği başlığı altında düzenlenmiş ve ‘iç denetim faaliyeti; sistematik 
ve disiplinli bir yaklaşımla, yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerini değerlendirmek ve bu süreçlerin 
iyileştirilmesine katkıda bulunmak zorundadır’ ifadesiyle tanımlanmıştır. Aslında, bu soru kısa tanımın açılımını 
içeren yeni soruları doğurmaktadır ki; bunlar da, iç denetimin konularına ulaşmamızı sağlar.

Şimdi, sorularınızın da yardımıyla kurumsal yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini biraz 
derinlemesine inceleyelim.

24.  Yönetişim Nedir? 

Ira M. Millstein’e göre, “Kurumsal Yönetim (Yönetişim) bir şirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun 
menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli 
çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını 
mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimidir.” 

Katıldığım bir konferansta duyduğum ve konumuz itibariyle bizleri daha da yakından ilgilendiren bir başka 
güzel tanımlama ise; ‘kurumsal yönetişim, yönetim ve denetim fonksiyonlarını içerisinde barındıran bir 
sistemdir’.

Konumuza ilişkin IIA’nın tanımını vermeden olmaz!
Yönetişim/Kurumsal Yönetim: Üst yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından, kurumun 
amaçlarına ulaşmaya yönelik olarak, kurumun faaliyetlerinin raporlanması, yönlendirilmesi, yönetilmesi ve 
izlenmesi gayesiyle uygulanan yapı ve süreçlerin bir birleşimidir.

25.  Kurumsal Yönetişim İlkeleri Nelerdir?

Kurumsal yönetişim ilkelerinin nelerden oluştuğu ilk defa OECD tarafından belirlenmiş ve tüm dünyada kabul 
görmüştür ve bu ilkeler kurum içindeki yönetim kurulu, yöneticiler, pay sahipleri ve diğer paydaşlar şeklinde 
ayrılan farklı gruplar arasındaki ilişkileri açıklamaktadır.

Genel kabul görmüş Kurumsal Yönetişim ilkeleri ve tanımları (ülkemizde mesleki kuruluş olarak önemli 
katkılarda bulunan Kurumsal Yönetim Derneği broşüründen aynen aktarıyorum):

1- Adillik: şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasının ifadesidir.
2- Şeffaflık: şirketin kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını gerektirmektedir.
3- Hesap Verebilirlik: yönetim kurulunun tepe yönetim performansını bağımsız bir şekilde izlemesini ve tepe 

yöneticilerin hissedarlara karşı hesap verebilirliğinin temin edilmesini gerektirmektedir.
4- Sorumluluk: şirketlerin hissedarları için değer yaratırken, toplumsal değerleri yansıtan kanun ve 

düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini ifade etmektedir.

Görüldüğü üzere, ilkeler iç denetimin konu kapsamlarıyla da birebir ilişkilidir.
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26.  Kurumsal Yönetişim ile Kurumsallaşma Aynı Kavramlar mıdır? 

24 ve 25. Sorularda açıkladığımız Kurumsal Yönetişimin tanımı ve ilkelerinden de anlaşılacağı üzere ikisi 
tamamen farklı kavramlardır. Çünkü kurumsallaşma, işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlayan 
operasyonel işlerin işletmede görev alan herhangi bir kişiye veya makama bağlı olmadan ve sistematik bir 
şekilde yürütülmesidir. Kurumsallaşma, bu tanımıyla kurumsal yönetişim sisteminin de bir alt unsurudur.

27. Yönetişim Sistemi Denetimi için IIA Standartları Nelerdir? Yönetişim Sistemi İç Denetimi Hangi 
Esaslarla Yapılır?

Konuya IIA standartlarından başlarsak;
2110 – Yönetişim/Kurumsal Yönetim
İç denetim faaliyeti, aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla yönetişim sürecini değerlendirmek ve 
iyileştirilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmak zorundadır:

• Kurum içinde gerekli etik ve diğer değerlerin geliştirilmesi,
• Etkili bir kurumsal performans yönetiminin ve hesap verebilirliğin sağlanması,
• Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlarına iletilmesi,
• Yönetim kurulunun, iç ve dış denetçilerin ve üst yönetimin faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlamak ve 

bunlar arasında gerekli bilgilerin iletimini sağlamak.
2110.A1 – İç denetim faaliyeti, kurumun etikle ilgili amaç, program ve faaliyetlerinin tasarımını, uygulanmasını ve 
etkinliğini değerlendirmek zorundadır.
2110.A2 – İç denetim faaliyeti, kurumun bilgi teknolojileri yönetişiminin kurumun strateji ve amaçlarını 
destekleyip desteklemediğini değerlendirmek zorundadır.

Ayrıca, aşağıdaki 2120.A1 standartında belirtilen hususlar da mutlaka dikkate alınmalıdır.
2120.A1 – İç denetim faaliyeti, aşağıdakileri dikkate alarak, kurumun yönetişim süreçlerinin, faaliyetlerinin ve bilgi 
sistemlerinin maruz kaldığı riskleri değerlendirmek zorundadır:

• Kurumun stratejik hedeflerine ulaşması,
• Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu,
• Faaliyetlerin ve programların etkinlik ve verimliliği,
• Varlıkların korunması,
• Kanun, düzenleme, politika, prosedür ve sözleşmelere uyum.

Bunlara ek olarak, yönetişim sisteminin kendisi bir bütün olarak işletmenin performansındaki etki düzeyi de 
ayrıca değerlendirilmelidir.

28.  Risk Yönetim Sistemi Nedir?

Konuyla ilgili kavramların meslek kuruluşumuz olan IIA tanımlamalarıyla başlarsak:
• Risk: Amaçlara ulaşılması üzerinde etkisi olacak bir olayın meydana gelme ihtimalidir. Risk, söz konusu 

etki ve olasılık cinsinden hesaplanır.
• Risk İştahı: Kurumun kabul etmeye istekli olduğu risk seviyesidir.
• Risk Yönetimi: Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere makul bir güvence sağlamak amacıyla 

potansiyel olay ve durumları belirlemek, değerlendirmek, yönetmek ve kontrol etme sürecidir.

Bir işletmede risk yönetim sistemi;
• İşletmenin amaçlarının misyonuyla uyumlu olarak belirlenmesi,
• Hedeflerinin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek potansiyel risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
• Risklerin tanımlanması, 
• Risklerin ölçümlenmesi ve öncelik sırasına konması; düşük, orta ve yüksek şiddet düzeylerindeki risk 

etki ve olasılıklarını içeren risk matrisinin hazırlanması,
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• Kabul etmeye istekli olunan risk iştahının belirlenmesi,
• Potansiyel risklerin etkin yönetim ve kontrolü için süreçlerinin oluşturulması, 
• Süreçlerde yer alan yönetici ve çalışanların da bilgilendirilmesi, 
• İşletmenin risk yönetim ilkelerine uygun yönetilmesi süreçlerinden oluşur ve üst yönetime (ve diğer 

paydaşlara) makul bir güvence sağlar.

İşletmede Risk Yönetim sisteminin organizasyonu için genellikle (ve bazı işletmeler için mevzuat açısından 
zorunlu olarak) Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilen üyelerle Risk Yönetim Komitesi oluşturulur. 
Komite üyeleri, işletme için riskin tanımlamasını yaparlar, işletmenin risk iştahını ve risk yönetim süreç ve 
ilkelerini belirler. 

İşletmenin yatırımcıları ve diğer paydaşları açısından da, güvenilir ve etkin bir risk yönetimi sistemi üst yönetime 
duyulan güveni arttırır.

29.  IIA’ya Göre Risk Yönetim Sisteminin İç Denetim Çerçevesi Hangi Standartlardan Oluşur?

İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmesinin önündeki olası engelleyici unsurlar olan risklerin yönetilme sürecini 
yukarıda kısaca açıklamıştık.
Şimdi de süreci yönetecek sistemin iç denetimine ilişkin IIA standartlarına bir göz atalım:

2120 – Risk Yönetimi
İç denetim faaliyeti; risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak 
zorundadır. Yorum: Risk yönetimi süreçlerinin etkin olup olmadığına karar vermek, iç denetçinin aşağıdaki 
konulardaki değerlendirmelerinin doğurduğu bir yargıdır:

• Kurumsal amaçların, kurumun misyonunu desteklemesi ve onunla aynı paralelde olması,
• Önemli risklerin belirlenmiş olması ve değerlendirilmesi,
• Riskleri kurumun risk iştahı ile aynı paralele getiren uygun risk cevaplarının seçilmesi,
• Personelin, yönetimin ve yönetim kurulunun sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olan ilgili risk 

bilgisinin elde edilip zamanında kurum genelinde yayımlanması.

İç denetim faaliyeti çeşitli görevleri süresince bu değerlendirmeyi desteklemek üzere bilgi toplayabilir. Bu 
görevlerin sonuçları, birlikte gözden geçirilmeleri durumunda kurumun risk yönetim süreçlerinin ve bunların 
etkililiğinin anlaşılmasını sağlar. Risk yönetimi süreçleri, devamlı yönetim faaliyetleri veya ayrı değerlendirmeler 
veya bunların her ikisi ile izlenir.
2120.A2 – İç denetim faaliyeti, suistimalin gerçekleşme ihtimalini ve kurumun suistimal riskini nasıl yönettiğini 
değerlendirmek zorundadır.
2120.C1 – İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında, görevin amaçlarıyla uyumlu şekilde riski ele almak ve 
diğer önemli risklere karşı uyanık olmak zorundadır.
2120.C2 – İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri risk bilgilerini, kurumun risk yönetim süreçlerini 
değerlendirmede kullanmak zorundadır.
2120.C3 – İç denetçiler, risk yönetim süreçlerini kurmada veya geliştirmede yönetime yardım ederken, “riskleri 
gerçekte yönetmek suretiyle yönetim sorumluluğu almaktan😩  kaçınmak zorundadırlar.

30.  İç Kontrol Sistemi Nedir?

Beş önemli mesleki kuruluşun sponsorluğunda kurulan ve şu anda en popüler iç kontrol sistemi modelini 
ortaya koyan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) raporunda iç 
kontrol şu şekilde tanımlanmak ve açıklanmaktadır: İç kontrol, bir kuruluşun yönetim kurulu, yöneticileri ve 
diğer personeli tarafından yönlendirilen ve finansal raporlamanın güvenilirliği, işletme faaliyetlerinin etkinliği 
ve verimliliği ile ilgili mevzuata uygunluk hedeflerine ulaşmada makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış 
bir süreçtir. İşletmenin kültürüne dayanarak oluşturulur, üst yönetimine makul bir güvence verir, alt ve ilişkili 
süreçleri içeren süreçlere dayanır, başarısı uygulayıcı insan kaynağına bağlıdır.
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İşletmenin misyonuyla uyumlu hedeflerine ulaşmak için güvenilir işlemler gerçekleştirmek ve doğru bilgiler 
edinmek amacıyla kurduğu, iş süreçlerine dayanan ve bilgi işlem sistemini de içeren operasyonel altyapısı iç 
kontrol sisteminin temelidir. İç kontrol sisteminin sağlıklı işlemesi, süreçlerde yer alan ve işlemin gerçekleştiren, 
kontrol eden insan faktörüyle birebir ilişkilidir. Üst yönetimce yürürlüğe konulan işletmenin risk yönetimi ve 
kurumsal yönetişim sistemine eklemlenen iç kontrol sistemi, görev, yetki ve sorumlulukların açık ve net biçimde 
belirlendiği organizasyon yapısına dayanmalıdır. Bu sayede, işlemler gerçekleştirilirken kontrol mekanizması da 
belirlenen parametreler çerçevesinde otomatik ve eş zamanlı olarak devreye girmiş olur. 

31.  İç Kontrol Sistemi Denetimi için IIA Standartları Nelerdir?

IIA İç Kontrol Sistemi Denetim Standartları: 
2130 – Kontrol
İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek ve sürekli gelişimi teşvik etmek suretiyle, 
kurumun etkin kontrollere sahip olmasına yardımcı olmak zorundadır. 

2130.A1 – İç denetim faaliyeti, kurumun yönetişim, operasyon ve bilgi sistemleriyle ilgili risklere cevap olarak, 
kontrollerin yeterliliğini ve etkinliğini aşağıdaki konularla ilgili olarak değerlendirmek zorundadır:

• Kurumun stratejik hedeflerine ulaşması,
• Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu,
• Faaliyetlerin ve programların etkinlik ve verimliliği,
• Varlıkların korunması,
• Kanun, düzenleme, politika, prosedür ve sözleşmelere uyum.

2130.C1 – İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri kontrol bilgilerini, kurumun kontrol süreçlerini 
değerlendirmede kullanmak zorundadır.

32.  İç Denetim Sistemi ve İç Kontrol Sistemi Aynı Görevleri mi Yaparlar?
         
İç denetim sistemi, temel alınan iç ve dış mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen işletme faaliyetlerinin etkililiği, 
etkinliği, ekonomikliği, güvenilirliliği ve uyumluluğunun genel veya birim bazında periyodik olarak veya ani olarak 
denetlenmesi iken; iç kontrol sistemi, işletmenin operasyonel sistemi içerisinde yer alıp işlemlerin tespit edilen 
görev, yetki, sorumluluk düzeylerine, her bir işlem için belirlenen süreçlere ve ilgili mevzuata göre yürütülmesi, bilgi 
işlem sisteminin de raporlama fonksiyonunu gerçeklere uygun biçimde etkin ve doğru olarak yerine getirmesidir. 
BDDK düzenlemeri çerçevesinde, bankalarda iç denetim ve iç kontrol birimleri denetim komitesine bağlı 
görev yapmak üzere ayrı organizasyonlara tabi tutulmaktadır. Mevzuata uyum konusu da ayrı bir birim faaliyeti 
olarak düzenlenebilmektedir. Üst düzenlemeye tabi olmayan işletmelerin genelinde iç denetim v e iç kontrol 
faaliyetlerinde ‘ayrılık’ yerine ‘kaynaşım’ sözkonusudur.

33.  İç Kontrol Sistemi Denetlemesi Nasıl Yapılır?

İç Denetim, işletmenin operasyonel altyapısı tarafından gerçekleştirilen işlemlerin iç kontrol sistemi iç ve dış 
mevzuatı ile öngörülen süreçlere uyumlarını ve ayrıca sistemin işleyiş düzeyinin performansını denetler. Yani 
işletmenin, iç kontrol sisteminin işleyiş düzenini ve düzeyini denetler. Burada, işlemin süreçlerde öngörülen sırayla, 
yetkiyle ve işlem kalitesiyle ilgili mevzuata uyun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği denetlenir. Öngörülen 
parametrelerle bilgi işlem destekli olarak işlem gerçekleştiği esnada ve ayrıca periyodik aralıklarla aksaklıklar, 
riskler, verimlilik düzeyi, uyumluluk, zaafiyetler ve eksiklikler tespit edilir. Örneğin, imzalanan sözleşmeler işletmeyi 
ne gibi risklere maruz bırakıyor, işlemler ve ödemeler sözleşmede düzenlenen hükümlere uygun yapılmışmıdır 
sorularına yanıtlar aranır. Operasyonel sistemin ürettiği raporların gerçek işlemlere dayanması ve doğruluğu da iç 
denetimin bu kapsamda dikkate aldığı bir diğer konudur. Gereken önlemlerin alınması ve düzeltilmelerin yapılması 
hususları düzenlenecek iç denetim raporuna yansıtılır.



20 www.dinamo.co

IV. İÇ DENETİM UYGULAMALARI

34.  IIA Mesleki Uygulama Çerçevesine Göre Hangi İç Denetim Uygulamaları Yapılmaktadır?
İç denetim, aşağıda belirtilen denetim türlerinden bir veya birkaçını kapsayacak şekilde tüm birimlerde, ilgili 
iştiraklerde veya sadece belirlenen bir birimde (örneğin satın alma birimi) risk odaklı yapılır.

1. Sistem Denetimi (System Auditing): Yönetişim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi sistemlerinin ve içlerinde yer 
alan birimlerin iş süreçlerinde eksikliklerin, risklerin tespit edilmesi ve iç kontrol mekanizmalarının etkinliğinin 
incelenmesi, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliği etkililiği ve verimliliğinin ölçülmesidir.

2. Uygunluk Denetimi (Compliance Auditing): İşletmenin gerçekleştirdiği tüm  faaliyet ve işlemlerinin, ulusal ve 
uluslararası yasal mevzuat ve diğer düzenlemeler ile kurum içi prosedürlere uygun yürütülüp yürütülmediğinin 
tespitidir. Bir başka deyişle, uyumluluk denetimidir.

3. Finansal Denetim (Financial Auditing): İşletmenin faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, aktif ve 
yükümlülüklerine ilişkin hesap ve işlemlerin fiziki işlemlere uyumluluğu, tamlığı, doğruluğu ile üretilen finansal 
tabloların doğruluğunun tespitidir. Bu tür denetim, işletmenin kayıt düzeninin güvenililirlik konusunda en önemli 
uygulamadır. Kayıt düzendeki ilk genel tespitlere göre detaylı bir inceleme yöntemine de karar verilebilir.

4. Performans Denetimi (Performance Auditing): İşletmenin misyonuyla uyumlu hedeflerini gerçekleştirmek 
için icra edilen ve tüm birimlerdeki faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililik, 
etkinlik ve ekonomiklik düzeylerinin tespitidir. Faaliyet denetimi diye de adlandırılmaktadır.

5. Bilgi İşlem Teknolojileri Denetimi (Information Technology Auditing): İşletmenin faaliyetlerini 
gerçekleştirmek için kullandığı bilgi işlem sisteminin (donanım/yazılım) ve/veya hizmet birimi bazında yararlanılan 
bilgi işlem altyapısının; sistemin kendi güvenliği ve yeterliliği, siber saldırılara karşı koyma gücü, işlem yetki ve 
işlem süreç güvenliği, bilgi işlem faaliyetlerinin eksiksiz biçimde yürütülüp hedeflere ulaşılmasında yeterli destek 
sağlayıp sağlamadığı, sistemin tüm unsurlarıyla güvenirliliği, risk minimizasyonunda etkililiği, gerçekleştirdiği 
işlemlerin ve ürettiği raporların gerçek işlemlere dayanması, doğruluğu, yeterliliği ve güvenilirliği, iç kontrol 
sistemine verdiği destek, bilgilerin yedeklenmesi ve güvenli bir şekilde korunması ile hizmet sürekliliği 
açılarından denetlenir. Son zamanlarda, önemi çok artmaktadır. Denetim esnasında, paket programları içeren 
bazı yazılımlardan da yararlanılır.
Yukarıda kısaca belirtilen beş denetim türü uygulamasına aşağıdakileri de eklemeliyiz:

Etik Denetimi (Ethical Auditing): İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında işletme kültürü ve faaliyet 
gösterdiği iş atmosferinde öngörülen etik kurallara uygun davranılma düzeyine yönelik bir denetim 
uygulamasıdır. 

Suistimal İnceleme ve Soruşturması (Fraud Investigation Auditing): Bir işletmede faaliyetlerin sürdürülmesi 
esnasında şüphelenilen veya ortaya çıkan/çıkartılan herhangi bir suistimalin, konunun uzmanı iç denetçi 
tarafından hukuki takip aşamasına kadarki süreci içerecek kapsamda araştırılması ve soruşturulmasıdır. Bu 
süreçte, suistimal kanıtlarının ortaya çıkarılarak suistimalin işletmeye maliyet boyutu, kim veya kimler tarafından 
gerçekleştirildiği, tazmini ve gerekirse adli sürece yardım amaçlanmaktadır.

35. İç Denetim Uygulamalarında Yararlanılan Denetim Teknikleri Nelerdir?

Alışılagelmiş uygulanma biçimlerine göre denetimin amacı dikkate alınarak tek başına veya birlikte 
uygulanabilecek denetim tekniklerini aşağıdaki gibi sayabiliriz:

• Biçimsel (Usul) Denetim Tekniği: Bu uygulamada, işletmedeki kayıt düzeninin belirlenen kurallara uygun 
biçimde tutulup tutulmadığı ve kayıt düzeninin unsurları arasında tutarlılık olup olmadığı karşılaştırılmalı 
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olarak incelenir. Farklılık tespit edilmesi halinde aşağıdaki belirtilen konuyla ilgili tekniklerden 
yararlanılabilir.

• Mutabakat Tekniği: Yapılacak fiziki sayımlarla fiili durum ile işletmedeki mali kayıtların tutarlılığının 
tespitine yönelik uygulanır. Mutabakat tekniğinin uygulamasında, fiziki sayım ve envanter incelemesi, 
belge incelemesi ve gözlem,    bilgi toplama ve doğrulama, kayıtların incelenmesi, yeniden 
hesaplama, analitik incelemelerden yararlanılır. Farklılıklar çıkması halinde aşağıdaki tekniklerden 
yararlanılır. 

• Tam (İstisnasız) Denetim Tekniği: Denetlenen birimlerdeki tüm gerçekleştirilen işlem ler, süreçler ve 
kayıtların herhangi bir istisnaya tabi tutulmadan tek tek denetlenmesidir. Bu uygulama, şüpheli bir 
durum olan birim denetimlerinde önerilir.

• Örnekleme Tekniği: Eskiden sondaj usulü olarak da ifade edilen ve günümüz denetimlerinde en 
yaygın olarak yararlanılan bu teknikte, kontrol ortamı, işletmenin risk iştahı, işletme kültürü gibi 
etkenler dikkate alınarak denetim yapılacak birimin faaliyetlerine ilişkin öngörülen risk düzeyine göre 
istatistiki yöntemler kullanılarak veya tamamen iç denetçinin deneyimlerine dayanarak bir örnekleme 
yapılarak incelemeler yapılır.

• Doğrudan ve Dolaylı Denetim Tekniği: Doğrudan denetim uygulamasında, bir işlemi doğuran 
olaydan başlayıp sistemde yer almasına kadar olan süreçler denetlenir. Dolaylı denetimde ise, 
benzer konular gruplanarak aynı işleme tabi tutulur.

• Maddi Denetim Tekniği: Finansal tablolara yansıyan önemli değişiklikleri doğuran olaylara inilerek 
ayrıntılarının risk bazlı incelenmesidir. Finansal tabloların doğruluğu ve güvenilirliğinin tesbiti 
bakımından tablolardaki/raporlardaki dikkat çekici değişikliklerin incelenmesi büyük önem 
arzetmektedir.

• İleriye ve Geriye Doğru Denetim Tekniği: Temel alınan işlemler, süreçler ve belgelerden muhasebe 
kayıtlarına gelinmesine ileriye doğru; muhasebe kayıtlarından sürecin başlangıcına kadar 
incelenmesine geriye doğru denetim uygulaması denilir.

• Bilgisayar Destekli Denetim Tekniği: İşletmenin bilgi işlem sistemi üzerinden belirli parametrelere 
dayanarak geliştirilen farklı yazılımları içeren bilgi işlem teknolojileri yardımıyla uygulanan bir 
yöntemdir. Son yıllarda oldukça popüler olan ‘sürekli denetimin’ sağlanmasında ana unsurdur. Bu 
teknik sayesinde, işletmenin birimleri veya başka coğrafi bölgelerde yer alan şubelerine, işletme 
merkezine uzak fabrikalarına gitmeden işlem süreçleri ve yetki kullanımları uzaktan denetlenir. 
Gerekirse işlem gerçekleşmeden müdahale edilebilir (işlem esnasında müdahaleler    iç kontrol 
birimi olan işletmelerde bu birimin görev alanına girer).

• Soruşturma Tekniği: İşletmede suistimal olmasından şüphe duyulan bir işlem, ihbar edilen veya 
incelemeler esnasında ortaya çıkan/çıkartılan suistimalin boyutu ve failinin belirlenmesi amacıyla, 
gözlem, mülakat, sorgu ve kanıt toplama yöntemleri kullanılarak uygulanır. Yukarıda belirtilen bazı 
denetim tekniklerinden de yararlanılır.

36.  İç Denetimde Kanıtların Tespiti Esnasında Hangi Hususlar Temel Alınır? 

İç Denetim faaliyetlerinde tespit edilen olumsuzlukların objektif kanıtlarla ortaya konulması beklenir. Kanıt, 
denetimde ulaşılan tespitleri ispatlayıcı içerikteki inandırıcı bilgi ve belgelerdir.

Tespit edilen olumsuzluklara yönelik yeterli ölçüde inandırıcı kanıt ve bunları destekleyecek tamamlayıcı 
kanıtlar toplanmalıdır. Bu çerçevede, fiziki kontrollerden, gözlemlerden, göz atma tekniğinden ve yetkili 
uzman raporlarından yararlanılır, işlemlere ilişkin doğrulamalar yapılır, ilgili paydaşlardan yazılı/sözlü teyitler 
talep edilir, denetim kapsamındaki işletme birim çalışanlarıyla, yöneticilerle, gerekirse tedarikçilerle, destek 
hizmeti verenlerle ve müşterilerle görüşmeler yapılır (gerekirse yazılı bilgi alınır), matematiksel ve istatistiki 
yöntemler kullanılır, belge ve bilgi analizleri yapılır, ilgili hesaplar arasındaki ilişkiler incelenir, süreç ve olay 
derinlemesine incelenir, bilgisayar destekli uzaktan denetim tekniği ile işlem süreci tamamen gözden 
geçirilir.
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37.  Başarılı Bir İç Denetim Uygulaması Nasıl Yapılır?

Başarılı bir iç denetim uygulaması aşağıdaki süreç ve unsurlardan oluşur:
• İşletmede bir kontrol ortamının oluşmuş olması,
• Denetim evreninin belirlenmesi,
• İşletmede kontrol süreçlerinin oluşturulmuş olması,
• Denetim için kontrol risklerinin belirlenmesi,
• Suistimal risk ihtimallerinin dikkate alınması,
• İç denetçinin mesleki bilgisinin iyi düzeyde olması, ilgili iç ve dış mevzuata hakim olması, IIA’nın yayınladığı 

Etik Kurallara bağlı hareket etmesi, IIA standartlarını uygulaması, iletişim yönetiminde başarılı olması, üst 
düzey gözlem ve sezgi yeteneklerinin olması,

• Denetim görev emri ve yetkilendirmenin açık ve net olması, 
• Denetimin kapsamı yani denetim hedefleri ve alanlarının titizlikle belirlenmesi,
• Ön hazırlık dönemine ilişkin çalışma kağıtlarının oluşturulması,
• Denetimin güvenli bir şekilde yapılması için önlemlerin alınması,
• Görev dağılımı yapılması,
• Bilgi işlem sistemi genel güvenliğinin öncelikle incelenmesi,
• Bilgi işlem sisteminin görev, yetki, sorumluluk ve süreçlere göre işleyişinin ve ürettiği raporların 

güvenirliliğinin gözden geçirilmesi,
• Yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin ayrı ayrı ve bütünleşik analizi,
• İncelenecek konu ve denetim hedeflerine göre doğru denetim tekniklerinin tespit edilip uygulanması,
• Yazılı ve sözlü görüşmelerin yapılması,
• Çalışmaların düzenli olarak not alınması,
• Gerekirse uzman görüşünden yararlanılması,
• İnceleme esnasında tam bir odaklanma sağlanması, böylece önemsiz gözükebilecek konuların dikkate 

alınması, ilgisiz görülebilecek konular arasında bağlantı kurulabilmesi,
• Kanıtların toplanması ve değerlendirilmesinde objektif davranılmalı ve inandırıcı olup olmadıkları yönünde 

süzgeçten geçirilmeleri,
• Rapora son hali verilmeden mutlaka ilgili birim yöneticileri ile tespit edilen hususlar üzerine konuşulmalı,
• Raporun profesyonelce ve titizlikle hazırlanması...
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V. DENETİM SÜRECİ

38.  İç Denetim Süreci Hangi Aşamalardan Oluşur?
1. Planlama
2. Denetimin Yürütülmesi
3. Raporlama
4. Denetim Sonuçlarının İzlenmesi

39.  İç Denetim Planlama Süreci Nedir?

Bir işletmede Denetim Planı, işletmenin vizyon ve misyonuyla uyumlu olarak belirlenen stratejik hedefleri 
çerçevesinde risk analizleri yapılarak denetim görevinin planlamasına başlanır. Buna göre planlama süreci 
aşağıdaki gibidir:

i. Denetim kapsamının tanımlanması
ii. Denetim amaçlarının belirlenmesi
iii. Denetim alanlarının belirlenmesi ve öncelik sırasına konulması
iv. Üst yönetimin risk iştahı çerçevesinde risk kriterlerinin belirlenmesi 
v. Kapsam ve zamanlamayı içeren iç denetim programının hazırlanması ve ilgili yetkili tarafından 

onaylanması
vi. Denetim kaynaklarının tahsis edilmesi
vii. İş programlarının hazırlanması ve onaylanması
viii. Planlı denetim ise denetlenecek birime/birimlere bildirim

Konuya ilişkin IIA standartları 2200 – Görev Planlaması başlığı altında düzenlenmiştir.

40.  İç Denetimin Yürütülmesi Süreci Hakkında Bilgi Verseniz...

İşletmenin iç denetim rehberinde belirtilen esaslara dayanan denetimin yürütülmesi süreci iki ana faaliyet başlığı 
altında yer alan birbiriyle ilişkili aşamalardan oluşur:

A. Ön Çalışma 
i. Mevzuatın gözden geçirilmesi 
ii. Ön bilgilerin toplanması
iii. Çalışma dökümanlarının hazırlanması
iv. Birim yetkilileri ile açılış toplantısı yapılması
v. Potansiyel sorunlu alanların ön değerlendirmesi
vi. Bireysel çalışma planının hazırlanması

B. Saha Çalışması
i. Kayıt Düzeninin Değerlendirilmesi
ii. Mevcut Durum Mutabakatı
iii. Denetim ve kanıt toplama tekniklerinin uygulanması
iv. Tespitlerin yapılması, kanıta esas bilgi ve belgelerin toplanması
v. Kanıta esas belgelerin orijinallerinin güvenliğinin sağlanması
vi. Tespitlerin analiz ve değerlendirilmesi ve ilgili birimle paylaşılması
vii. Son değerlendirmelerin yapılması,
viii. Tespit ve kanıtların raporlaştırılması
ix. Sonuçların denetlenen birimle paylaşılması
x. Kapanış toplantısı
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41.  Raporlama Sürecinde Neler Yapılmalıdır? 

Raporlama sürecinde, denetim esnasında ulaşılan sonuçlar, ilgili mevzuat dayanakları ve elde edilen kanıtlarla 
birlikte, görüş, öneri ve bir eylem planı içererek denetim raporu haline getirilir.

Denetim sonucuna ilişkin raporlamalar, aşağıda ilettiğimiz IIA standartlarında da aynen ifade edildiği üzere; 
doğru, objektif, açık, özlü, yapıcı, tam olmak ve zamanında sunulmak zorundadır. Bir denetim raporunda, 
asgari olarak, denetimin amaç ve kapsamı, tespit edilen hususlar ve bu hususlara ilişkin değerlendirmeler ile 
sonuç ve kanaat bölümleri yer almalıdır.
Sonuç ve kanaat bölümünde, tespitlere yönelik öneriler ve eylem planlarına yer verilir.

İç Denetçi, hazırladığı denetim raporunu, belirli bir sürede yanıtlanmak üzere, denetime tabi tutulan birim 
yöneticisine verir. Birim yöneticisi, gerekirse denetçiyle mutabık kalarak ek süre talep edebilir; aksi takdirde 
raporu giderilen eksiklikler varsa belirtilerek kalan kritik konuları hakkındaki birim görüşünü de oluşturarak 
iç denetçiye iletir. Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile denetlenen birim yöneticisi arasında 
anlaşmazlık varsa, iç denetçi bu duruma ilişkin değerlendirmesini raporuna dahil eder. Risklerin önem ve 
düzeyi konusunda iç denetçi ile denetlenen birim yöneticisi aynı görüşteyse, makul bir sürede önlem alınması 
konusunda anlaşırlar.

Konuya ilişkin IIA standartları ise aşağıda verilmektedir:
2400 – Sonuçların Raporlanması
İç denetçiler, görev sonuçlarını raporlamak zorundadır.
2410 – Raporlama Kıstasları
Raporlamalar, varılan sonuçlar, tavsiyeler ve eylem planlarının yanında görevin hedeflerini ve kapsamını da 
içermek zorundadır.
2410.A1 Görev sonuçlarının nihai raporlaması, gerekli olduğu yerde, iç denetçinin görüşünü ve/veya sonuçları 
içermek zorundadır. Bir görüş veya kanaat açıklanırken, üst yönetim, yönetim kurulu ve diğer paydaşların 
beklentilerinin dikkate alınması ve yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı bilgi ile desteklenmesi zorunludur.
Yorum: Görüşler, üstlenilen (denetim) görevini düzeyine göre, derecelendirmeleri, sonuçları veya sonuçların 
değerlendirmesini kapsayabilir. Böyle bir denetim görevi belirli bir süreç, risk veya işletme birimine ilişkin 
kontrollerle ilgili olabilir. Böyle görüşlerin oluşturulmasında, görev sonuçlarının ve bunların öneminin göz önüne 
alınması gerekir.
2410.A2 – İç denetçiler, görev raporlamalarında tatmin edici performansları da takdir etmeye teşvik edilir.
2410.A3 – Görev sonuçları kurum dışındaki taraflara bildirilirken, söz konusu bildirim, sonuçların dağıtımı ve 
kullanımı konusundaki sınırlamaları da içermek zorundadır.
2410.C1 – İlerlemenin ve danışmanlık görevlerinin sonuçlarının raporlanmasının şekil ve içeriği görevlendirmenin 
niteliğine ve müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir.
2421 – Hata ve Eksiklikler
Eğer nihai raporlama önemli bir hata veya eksiklik içeriyorsa, İç Denetim Yöneticisi, hatalı ve eksik raporu alan 
bütün taraflara düzeltilmiş bilgileri iletmek zorundadır.
2430 – “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na Uygun Olarak Yapılmıştır” İbaresinin 
Kullanılması
İç denetçiler, yalnızca kalite güvence ve geliştirme programının sonuçları desteklerse, görevlerine ilişkin olarak 
“Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na Uygun Olarak Yapılmıştır” ibaresine raporlarında yer 
verebilirler.
2431 – Görevlendirmelerde Aykırılıkların Açıklanması

İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara veya Standartlara aykırılık belli bir görevi etkilediğinde, görev sonuçları 
raporlanırken şu hususlar özel durum olarak açıklanmak zorundadır:

• Etik Kod ve Standartların hangi prensip veya kuralı ile tam uyumun sağlanmadığı
• Aykırılığın sebepleri
• Aykırılığın göreve ve görev sonuçlarının raporlanmasına etkisi
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 42. Çalışma Kağıtlarında Neler Olmalı, Raporlamada Nelere Dikkat Edilmeli? 

Bir önceki bölümde de kısaca değindiğimiz gibi, rapor dili basit, anlaşılır olmalı, gereksiz teknik ve süslü 
deyimlerden kaçınılmalı, rapor metni doyurucu fakat gereksiz bilgilerle uzatılmamalıdır. 

Çalışma kağıtlarında ise aşağıdaki unsurlara yer verilir:
• Denetimde esas alınan mevzuat bilgileri,
• Yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin güvenilirlik, etkililik, etkinlik ve ekonomiklik açılarından 

değerlendirilme soruları, sonuçları,
• Kanıtlarla ilgili bilgi ve belgeler,
• Uygulanan teknikler, toplanan bilgiler ve varılan sonuçlar,
• Ekip yöneticisinin çalışma kağıtlarını gözden geçirme kanıtları,
• Denetlenen birim ile yapılan yazışmalar 
• Raporlamalar (nihai rapor dahil).

43. Raporlamada Yapılan Temel Hatalar Nelerdir? 

Yaygın rapor hatalarını özetlersek;
• Rapor bütünlüğünün sağlanamaması,
• Tespit edilen hususların net ve açık ifade edilmemesi,
• Rapor düzeninden dolayı okuyup anlaşılmasında zorluklara yol açılması,
• Kullanılan dil konusunda hatalar yapılması (örneğin, objektif bir dil kullanılmaması, gereksiz yere uzun 

cümlelere, teknik kavramlara yer verilmesi),
• Raporun gereğinden uzun veya kısa tutulması
• Denetim kapsam ve amacı dışındaki konulara –çok özellikli olması dışında- yer verilmesi,
• Tespitler yerine genel görüşlere yer verilmesi,
• Bazı tespitlerin kesin ve objektif kanıtlarla desteklenmemesi,
• Mevzuatlara aykırı tespitler yer verilmesi,
• Birim yönetimine iletilmeyen tespitlerin rapora eklenmesi,
• Raporun tarafsızlığı ilkesine uyulmaması.

44.  Başarılı Bir Raporlamanın İncelikleri Nelerdir? 

• Rapor, Amaç/Kapsam, Tespitler/Kanıtlar ve Öneri/Eylem Planı bölümlerini bir bütünlük dahilinde içermeli,
• Raporun dili, tutarlı, açık ve net ifadelere dayanmalı, zorunda kalmadıkça teknik kavramlar kullanılmamalı,
• Rapor formatının zenginliği ve tespitlerin net ifadesi açısından raporun grafiklerle desteklenmesi, 
• Raporun objektif ve tarafsız incelemelere yer verildiği, ehil bir elden çıktığının farkedilmesi,
• Raporun ilgi çekici nitelikte olması,
• Tespitlerin temel riskleri ortaya koyarak önem sırasına göre aktarılması,
• Tespit edilen olumsuzlukların gerek kurum içi gerekse kurum dışı emredici düzenlemelere dayandırılması,
• Tespitlerin objektif ve açık kanıtlarla desteklenmiş olması,
• Operasyonel işlemlerdeki hataların nedenlerinin analizi,
• İç kontrol mekanizmalarının (yönetişim, risk yönetimi, iç kontrol sistemleri).        etkinlik düzeyinin tespit 

sonuçlarına yer verilmesi, 
• Kanaatlerin net ve açık ifade edilmesi ve yapıcı önerilere yer verilmesi,
• Birim yönetim uygulamalarında alışılmış dışı olumlu uygulama(lar) varsa belirtilmesi,
• Raporun tespit ve önerilerle iç denetçinin işletme gelişimine katkıda bulunması ve değer katması 

amaçlarını yerine getirmesi,
• Tespit ve önerilerin ilgililerini harekete geçmeye yöneltmeli,
• Sonuç olarak raporu okuyan yetkili ve ilgilide, adil, tarafsız ve önyargısız hazırlandığı intibaını uyandırması 

gerekir.
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IIA Standartı 2420 – Raporlamaların Kalitesi

Raporlamalar, doğru, objektif, açık, özlü, yapıcı, tam olmak ve zamanında sunulmak zorundadır. 

Yorum: Doğru raporlamalar, hatalardan veya çarpıtmalardan uzaktır ve altında yatan gerçeklere sadıktır. Objektif raporlamalar, 

adil, tarafsız ve önyargısızdır ve bütün ilgili gerçeklerin ve şartların sağduyulu ve dengeli değerlendirmesinin sonucudur. Açık 

raporlamalar, kolayca anlaşılabilir ve mantıklıdır, gereksiz teknik kelimelerden kaçınır ve bütün önemli ve ilgili bilgiyi sağlar. Özlü 

raporlamalar, konuyu doğrudan anlatır ve gereksiz ayrıntılardan, tekrarlardan ve lâf kalabalığından kaçınır. Yapıcı raporlamalar, 

görev müşterisine ve kurumuna yardımcıdır ve gerekli olan yerlerin iyileştirilmesine yol gösterir. Tam raporlamalar, hedef kitleye 

zaruri olan hiç birşeyden mahrum değildir; bütün önemli ve ilgili bilgi, tavsiye ve sonuçları destekleyecek gözlemleri içerir. 

Zamanında raporlamalar, sorunların önemine bağlı olarak, yönetimin gerekli düzeltici tedbiri almasını sağlayacak bir şekilde tam 

zamanında yapılan ve yararlı raporlamalardır.

45.  Raporun Hazırlanıp Sunulmasıyla Her Şey Bitmekte midir?

Tabii ki bitmiyor!..
Son olarak, raporda yer alan kritik konusu edilen ve tamamlanmamış tespitlerle ilgili olarak izleme süreci 
devreye girer.

Denetime tabi olan birimin yöneticisinden son yanıtlar alınıp nihai hale gelen denetim raporuna iç denetim birim 
yöneticiliğine sunulmadan denetçi son görüşlerini de ekler ve sonrasında raporunu iletir.

İç denetim birim yöneticisi raporu analiz eder, bağlı olduğu üst yöneticiye (denetim komitesi gibi) tespit ve 
eylem planını içeren bir yönetici özetiyle raporu sunar. Üst yönetimce, eylem planındaki rutin hususlar dışında 
acil karar alınması gereken hususlar varsa hızlıca karara bağlanır. IIA’nın, 2600 – Risklerin Kabul Edildiğinin 
İletilmesi standartında, ”İç Denetim Yöneticisi, üst yönetimin kurum için kabul edilemeyebilecek bir risk düzeyini 
üstlenmeyi kabul ettiği sonucuna vardığında, konuyu üst yönetimle tartışmak zorundadır” denmektedir. 

Sonrasında alınan kararlar bir eylem planı halinde denetimin konusuna göre işletmenin tüm birimlerine veya 
sadece ilgili birimine gönderilir. İç denetim yöneticisi, eylem planının gereklerinin yerine getirilmesini takipten 
sorumludur. Bunun dışında, üst yönetim başka birimlere de görev vermiş ise, onlarla da koordinasyonu sağlar. 
İç denetimin kurumun faaliyetlerine değer katabilmesi, denetim ve danışmanlık raporlarında yer alan önerilerin 
hayata geçirilmesine bağlıdır. Bu nedenle, denetim faaliyetleri sonucunda birimler tarafından sunulan eylem 
planlarının uygulama takvimine göre gerçekleşme durumlarının takip edilmesi gerekmektedir.

46.  İç Denetimin Organizasyonu Nasıl Olmalıdır? 

İşletmelerde iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi için öncelikle işletme ihtiyaçları ve büyüklüğüne göre İç 
Denetim bölümünün organizasyon çalışması yapılır.

Kamuda, Bankalarda, Grup Şirketlerine sahip Holding yapılanmalarında, büyük kuruluşlarda geniş ve hiyerarşik 
bir organizasyon gerçekleştirilirken, ihtiyaçları ve imkanları daha kısıtlı işletmelerde genelde deneyimli bir kişi ile 
iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi planlanır.
Bazı işletmeler, uzman denetçilerden dışarıdan iç denetim hizmeti almayı tercih edebilir.

İç Denetim Birimi organizasyonu, Uluslararası mevzuat (örneğin IIA’nın Uluslararası Mesleki Uygulama 
Çerçevesi içerisinde yer alan İç Denetimin Misyonu Tanımı, Standartları ve Etik Kuralları) ile ülkemiz ilgili mevzuat 
düzenlemeleri (Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu, BDDK, SPK, 5018 Sayılı Yasa vb.) temelinde içerisinde 
yer alacağı işletmenin kültürüne uygun biçimde konumlanmalıdır. 

Organizasyon konusunu bir hayli ayrıntılı düzenleyen IIA, Nitelik Standartlarına 1000-Amaç, Yetki ve 
Sorumluluklar ile başlamış 1230- Mesleki Sürekli  Gelişim standartıyla tamamlamış ve sonrasında 2040 ve 
2070 no’lu standartlarla da Performans standartlarına yer verilmiştir.
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47.  İç Denetimin Başarı Ölçütü Nedir?

İç Denetim faaliyetinin başarı ölçütü, hizmet verdiği işletmenin gelişimine değer katmasıdır. 47. Soruya 
kadar olan tüm sorulara verdiğimiz yanıtlarda açıklandığı üzere, başarılı bir iç denetim yapılacak inceleme 
ve araştırmalarla işletme faaliyetlerinin amaçlarını gerçekleştirme yolunda etkili, etkin, ekonomik yürütülüp 
yürütülmediği, işlemlerde ve ilişkilerde ilgili mevzuata uyulup uyulmadığı, suistimal ve diğer riskli hususların 
tesbiti, işletmenin faaliyetini sağlayan iç sistemlerin hedeflenen düzeyde performans gösterip göstermediğinin 
tespit edilmesi ve kurumun gelişimine yönelik yapıcı önerilerde bulunması ile mümkündür.

İç denetim birimi, risk bazlı denetlemelerle yönetim kurulu ve üst yönetimin beklentilerine yanıt verecek azami 
katkıyı sağlamalı, suistimal ihtimalini öne çıkaran göstergeleri özenle dikkate almalı ve risklerin boyutları 
hususlarında gereken uyarı görevini yerine mutlak surette getirmelidir.

Son olarak belirtebileceğimiz bir konu ise, IIA standartlarına göre, iç denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi 
amacıyla kalite güvence ve geliştirme programı hazırlanmalı ve beş yıllık periyodlarla dış denetime tabi 
tutulmalıdır.

48.  İç Denetimin Yükü Hangi İşletmede Hafif Olur? 

Eğer bir işletmenin üst yönetimi, 

• İşletmede bir denetim kültürü oluşturmuşsa,
• Etkin iç kontrol mekanizmaları oluşturmuşsa,
• Denetimin esas itibariyle, işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi bakımından ihtiyaç duyulan güvence ve 

danışmanlık hizmetlerini içeren önemli bir yönetsel bir araç olduğu noktasında irade gösteriyorsa,
• Denetimin amacının işletmenin gelişimine katkı bulunmak ve işletmeye değer katmak olduğunun 

bilincindeyse ve bu yönde kontrol tedbirleri almışsa,
• İç denetim yönetmeliğini onaylayıp yürürlüğe sokmuşsa,
• İşletmenin gerçeklerine göre, iç denetim birimine işletme organizasyonda itibarlı konum ihdas etmiş, birim 

ve denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları açık ve net biçimde belirlemiş, denetim komitesi ve komiteye 
bağlı yeterli sayıda iç denetçiden oluşan bir birim organizasyonu yaptıysa,

• İç denetim biriminin bağımsızlığını güvence altına aldıysa,
• İç denetçilerin görevlerini üst düzeyde yerine getirmeleri için gerekli donanımları sağladıysa,
• Denetim kapsamında olan birimlerde denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken tüm yetkileri tahsis 

etmişse,
• Kontrol süreçlerini net ve açık belirlemiş ve yayınlamışsa,
• İşletme içerisinde güçlü bir kontrol ortamı yaratılmışsa,
• Sürekli eğitim ilkesine bağlı ise, sözkonusu işletmede iç denetimin yükü hafif olur ve üst yönetimin işletme 

hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönünde temel görevlerine odaklanmasında en büyük faktör olur.

49.  Son Olarak İç Denetim Literatüründe Son Dönemlerde Popüler Olan Üçlü Savunma Hattı Kavramını 
Açıklar mısınız?

1990’un ortalarından beri gündemde olan ve IIA tarafından da onaylanan Üçlü Savunma Hattı (The Three Lines 
of Defense) modeli kurumsal yönetişim faaliyetlerinin sağlıklı, etkili ve etkin yürütülmesi bakımından iç kontrol 
mekanizmalarının (yönetişim, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim) önemine vurgu yapar.
Buna göre,

• Birinci Savunma Hattı: Riskin sahibi ve Yöneticisi Operasyonel Yönetimdir  (iç kontrollerle süreçlerdeki 
zaafiyet ve risklerin yönetilmesi için kontrol sorumluluklarını üstlenir ve gereken önlemleri alır)
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• İkinci Savunma Hattı: Gözetim İşlevleri (kontrol, riskin yönetimi, uyuma yönelik politikalar ve mekanizmalar 
oluşturarak, prosedürler yürürlüğe koyarak birinci savunma hattının etkinliğinin gözetimi)

• Üçüncü Savunma Hattı: İç Denetim (birinci ve ikinci savunma hatlarının etkinlik düzeyi ile işletme 
organizasyonunun riskleri nasıl tanımladığı, değerlendirdiği ve yönettiği hususlarında üst yönetim ve 
işletme için risk bazlı bağımsız ve objektif güvence hizmeti verir). 

Bütün bu savunma hatlarına ek olarak, dış denetimin de katkısı öngörülmüştür.

50.  IIA’nın Kullandığı Kavramlar Sözlüğünü Aktaracağınızı Belirtmiştiniz...

En kolayı bu soruydu!...

IIA Kavramlar Sözlüğü:

Artık Riskler (Residual Risks): Yönetimin, olumsuz bir olayın etki ve ihtimalini azaltmak amacıyla, riski 
karşılamaya yönelik kontrol faaliyetleri de dahil, aldığı tedbirlerden sonra kalan risktir.

Bağımsızlık (Independence): İç denetim faaliyetinin, iç denetim sorumluluklarını yansız bir şekilde yerine 
getirme yeteneğini tehdit eden koşullardan özgür olmasıdır.

Bilgi Teknolojileri Kontrolleri (Information Technology Controls): Uygulamalar, bilgiler, altyapı ve 
insanlar gibi bilgi teknolojileri altyapısı üzerinde sağladığı genel ve teknik kontroller yanında işin idaresini ve 
yönetişimini destekleyen kontrollerdir.

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi (Information Technology Governance): Kurumun bilgi teknolojisinin 
organizasyonun stratejileri ve amaçlarının desteklemesini sağlayan liderlik, örgütsel yapılar ve süreçlerden 
oluşur.

Danışmanlık Hizmetleri (Consulting Services): Her hangi bir idari sorumluluk üstlenmeden, bir kurumun 
faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte 
kararlaştırılan istişarî faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlerdir. Usul ve yol göstermek, tavsiyede 
bulunmak, işleri kolaylaştırmak ve eğitim vermek, bu kapsamdaki faaliyet örnekleridir.

Değer Katmak (Add Value): İç denetim faaliyeti tarafsız ve uygun güvence sağladığında, örgüte (ve onun 
paydaşlarına) değer katar ve yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkililiğine katkıda bulunur.

Denetim Komitesi (Audit Committe): Denetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu’ndaki Denetim Kurulu’ndan 
farklı olup yönetim kurulunun komitelerinden biridir. Asli işlevi, muhasebe, denetim, iç kontrol sistemi ve 
mali raporlama uygulamaları ile ilgili olarak yönetim kuruluna gözetim görevinde yardımcı olmaktır. Yönetim 
kurulunun onayına bağlı olarak, denetim komitesi yönetim kurulunun mali ve/veya iç denetim konularında 
bilgili bağımsız üyelerinden oluşur.

Dış Hizmet Sağlayıcısı (External Service Provider): Belli bir alanda uzmanlık seviyesinde bilgi, beceri ve 
tecrübe sahibi olan kurum dışından kişi veya şirketlerdir.

Etik Kuralları (Code of Ethics): Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA)’nün Etik Kuralları, iç denetim 
mesleği ve uygulamasıyla ilgili İlkeler ve iç denetçilerden beklenen davranış tarzını tanımlayan Davranış 
Kurallarıdır. Etik Kuralları iç denetim hizmeti veren tüm kurum ve kişileri bağlar. Bu kuralların amacı, evrensel 
anlamda iç denetim mesleğinin etik kültürünü geliştirmektir.

Gereklidir (Should): Standartlarda, mesleki muhakeme yürütülürken, somut olayın şartları bir standarttan 
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sapmayı haklı göstermediği müddetçe, standarda uyum gerekliliğini vurgulamak için “gereklidir” kelimesi 
kullanılmıştır.

Görev (Engagement): İç denetim, kontrol öz değerlendirme incelemesi, suiistimal incelemesi veya 
danışmanlık gibi belirli iç denetim işi, vazifesi veya gözden geçirme faaliyetidir. Bir görev, çok sayıda işten 
veya belirli amaçlara ulaşmayı amaçlayan faaliyetlerden oluşabilir.

Görev Amaçları (Engagement Objectives): İç denetçi tarafından geliştirilen, niyetlenilen görev amaçlarını 
tanımlayan geniş ifadelerdir.

Görev İş Programı (Engagement Work Program): Görev planını gerçekleştirmeye yönelik hazırlanan ve bir 
görev sırasında takip edilmesi gereken prosedürleri sıralayan bir belgedir.

Görev Özelinde Görüş (Engagement Opinion): Her bir iç denetim görevinin hedef ve kapsamına ilişkin 
belirlenen puanlama, sonuç ve/veya diğer sonuç tanımları.

Güvence Hizmetleri (Assurance Services): Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair 
bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla delillerin objektif bir şekilde incelenmesidir. Mali yapıya, 
performansa, mevzuat ve düzenlemelere uyuma, bilgi sistemleri güvenliğine ve ihtimam denetimine (due 
diligence; ayrıntılı durum tespit çalışması) yönelik görevler bu kapsamdaki örneklerdir.

İç Denetim Faaliyeti (Internal Audit Activity): Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve bunlara değer katmak 
için tasarlanan bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayan birim, bölüm, danışman ekibi 
veya diğer uygulamacılardır. İç denetim faaliyeti, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin 
etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun 
amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İç Denetim Yöneticisi (Chief Audit Executive): İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin iç denetim 
yönetmeliğine ve iç denetimin tanımına, etik kurallarına ve standartlarına uygun şekilde yönetilmesinden 
üst düzeyde sorumlu bir kişiyi tarif eder. İç denetim yöneticisi veya iç denetim yöneticisine raporlama 
sorumluluğu bulunanlar Sertifikalı İç Denetçi veya uygun mesleki sertifika veya unvanlara sahip olacaklardır. 
İç denetim yöneticisinin spesifik görev unvanı kurumdan kuruma farklılık gösterebilir.

İhlâller/Sakatlamalar (Impairments): Kurum içi bağımsızlığı ve bireysel objektifliği bozabilecek ihlâller, şahsî 
menfaat çatışmalarını, kapsam sınırlamalarını, kayıtlara, personele ve eşyalara erişim kısıtlamalarını ve kaynak 
(fonlama) kısıtlamalarını içerir.

Kontrol (Control): Kontrol, yönetimin, denetim kurulunun, yönetim kurulunun ve diğer uygun birimlerin riski 
yönetmek ve belirlenen amaç ve hedeflere ulaşma ihtimalini artırmak amacıyla aldığı tedbirlerdir. Yönetim, 
hedef ve amaçların gerçekleştirilmesine yönelik makul bir güvence sağlamak için yeterli tedbirin alınmasını 
planlar, tertipler ve yönlendirir.

Kontrol Ortamı (Control Environment): Yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulunun, kurum içi 
kontrolün önemine ilişkin tutum ve davranışlarıdır. Kontrol ortamı, iç kontrol sisteminin ana amaçlarının 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan yapı ve disiplini sağlar. Kontrol ortamı aşağıdaki unsurları içerir:

• Dürüstlük ve etik değerler
• Yönetimin felsefesi ve çalışma tarzı
• Teşkilât yapısı
• Yetki ve sorumluluk dağıtımı
• İnsan kaynakları politikası ve uygulaması 
• Çalışanların yetkinliği
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Kontrol Süreçleri (Control Processes): Riskin, bir kurumun kabul etmek isteyeceği seviyede kalması 
gayesiyle tasarlanan ve işletilen kontrol çerçevesinin bir parçası olan faaliyet, politika ve prosedürlerdir (hem 
otomatik hem manüel).

Kurul (Board): Kurumun faaliyetlerini ve yönetimini yönlendirmek ve gözetmekle sorumlu en yüksek yönetim 
organıdır. Genellikle, bağımsız bir grup yöneticiden oluşur (yönetim kurulu, idare heyeti veya mütevelli heyeti 
gibi). Eğer böyle bir grup mevcut değilse, “kurul” şirketin veya kurumun başındaki kişiyi ifade edebilir. “Kurul” 
yönetim organının yetkilerini devrettiği bir denetim komitesine de tekabül edebilir.

Menfaat/Çıkar Çatışması (Conflict of Interest): Kurumun çıkarına olmayan veya menfaatine görünmeyen 
herhangi bir ilişkidir. Menfaat çatışması, kişinin sorumluluklarını ve görevlerini objektif bir şekilde yerine 
getirmesini olumsuz etkiler.

Objektiflik (Objectivity): Objektiflik, iç denetçilerin görevlerini, iş sonucunda çıkan ürüne gerçekten ve 
dürüst bir şekilde inanacakları ve bu ürünün kalitesinden önemli bir taviz vermeyecekleri şekilde yapmalarını 
sağlayan tarafsız bir zihinsel tutumdur. Objektiflik, iç denetçilerin, denetim konularına ilişkin karar ve 
yargılarını, başkalarınınkilere bağlamamalarını gerektirir.

Önem (Significance): Büyüklük, yapı, netice, tesir ve ilişki gibi nicel ve nitel etmenleri de içeren, bir durumun 
dikkate alındığı konu içindeki göreceli değeridir. Mesleki muhakeme, ilgili amaçlar çerçevesinde, konuların 
önemini değerlendirmede iç denetçilere yardım eder.

Risk (Risk): Amaçlara ulaşılması üzerinde etkisi olacak bir olayın meydana gelme ihtimalidir. Risk, söz 
konusu etki ve olasılık cinsinden hesaplanır.

Risk İştahı (Risk Appetite): Kurumun kabul etmeye istekli olduğu risk seviyesidir.

Risk Yönetimi (Risk Management): Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere makul bir güvence 
sağlamak amacıyla potansiyel olay ve durumları belirlemek, değerlendirmek, yönetmek ve kontrol etme 
sürecidir.

Standart (Standard): Geniş bir iç denetim faaliyet sahasının gerçekleştirilmesiyle ve iç denetim 
performansının değerlendirilmesiyle ilgili gerekleri tanımlayan ve IIA İç Denetim Standartları Kurulu tarafından 
yayınlanan mesleki bir beyandır.

Suiistimal (Fraud): Hile, sahtekârlık, emniyeti kötüye kullanma ile nitelendirilebilecek hukuk dışı fiillerdir. Bu 
fiiller, sadece şiddet tehdidi veya fizikî güç kullanımının gerçekleştirilmesine bağlı değildir. Suiistimaller para, 
mal veya hizmet sağlamak, hizmet kaybından veya ödeme yapmaktan kaçınmak veya şahsıyla veya işle ilgili 
bir avantaj elde etmek amaçlarıyla çeşitli taraflar ve kurumlar tarafından gerçekleştirilebilir.

Tarafsızlık: İç denetçilerin denetim görevlerini, çalışmalarının ürününe inanarak ve kalitesinden ödün 
vermeksizin yapmalarına izin veren, yansız bir zihinsel tutumdur. Tarafsızlık iç denetçilerin denetim 
konusundaki yargılarını başkalarınınkine bağlı kılmamalarını gerektirir.

Teknoloji Tabanlı Denetim Teknikleri (Technology-based Audit Techniques)
Genel denetim yazılımı, test verileri üreten programlar, bilgisayarlı denetim programları, özel denetim yazılım 
uygulamaları, bilgisayar destekli denetim teknikleri (BDDT – CAATs) gibi otomatik denetim araçları.

Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (IPPF): IIA’in çıkarıp ilan ettiği iç denetim kılavuzunun kavramsal 
çerçevesi. Kılavuz birisi „zorunlu”, diğeri „kuvvetle tavsiye edilen” nitelikte olmak üzere iki kategoriden 
oluşmaktadır:
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Uyum/Uygunluk (Compliance): Plan, prosedür, kanun, düzenleme, sözleşme ve diğer gereklere bağlılıktır.

Yeterli Kontrol (Adequate Control): Yeterli kontrol, yönetimin planlama ve organizasyonu, risklerin etkin bir 
şekilde yönetileceğine ve kurumun hedef ve amaçlarına verimli ve ekonomik bir şekilde ulaşılacağına dair makul 
bir güvence sağlayacak tarzda yapmasıyla var olabilir.

Yönetişim/Kurumsal Yönetim (Governance): Üst yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından, 
kurumun amaçlarına ulaşmaya yönelik olarak, kurumun faaliyetlerinin raporlanması, yönlendirilmesi, yönetilmesi 
ve izlenmesi gayesiyle uygulanan yapı ve süreçlerin bir birleşimidir.

Yönetmelik (Charter): İç denetim faaliyetinin yönetmeliği, iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarını 
tanımlayan resmi nitelikte yazılı bir belgedir. Yönetmelik (a) iç denetim faaliyetinin kurum içindeki konumunu 
belirlemeli, (b) denetim görevlerinin yerine getirilmesi için gereken kayıtlara, personele, demirbaşlara ve ilgili 
mahallere erişim yetkisini düzenlemeli ve (c) iç denetim faaliyetlerinin kapsamını tanımlamalıdır.

Zorundadır (Must): Standartlarda kayıtsız şartsız bir gerekliliği vurgulamak için „zorundadır” kelimesi 
kullanılmıştır.


